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Literatura e Teologia

Este décimo quarto número de Ciberteologia encerra o ano presenteando o ciberleitor com 
5 artigos inéditos em torno do tema das relações entre Literatura e Teologia. São de autoria de 
3 mestrandos, 1 doutorando e uma recém-doutora do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Ciências da Religião da PUC-SP. Os textos são fruto das discussões levadas a termo no Curso 
Temático Literatura e Religião (Núcleo: Religião e Campo Simbólico), coordenado pelo Prof. 
Dr. Afonso Maria Ligorio Soares.

O primeiro trabalho da seção de Artigos é O cordeiro: o paganismo no poema de William 
Blake, co-redigido por Marina S. Lopes e Emmanuel G. G. Lisboa. O trabalho faz uma análise 
do poema The Lamb [O cordeiro], do poeta britânico William Blake. Divide-se em três partes: 
tece algumas considerações acerca da relevância do comentário literário; em seguida, comenta 
o poema propriamente dito; por fim, ensaia uma interpretação do poema.

As estórias de fadas na Cidade de Deus: teoria literária de J. R. R. Tolkien e as virtudes car-
deais de santo Agostinho é um estudo de Diego Klautau sobre os seguintes conceitos literários 
de J. R. R. Tolkien: estórias de fadas, fantasia, subcriação e eucatástrofe. Através do poema My-
thopoieia (1930), do ensaio Beowulf: The Monsters and the Critics (1936) e do ensaio On Fairy-
-Stories (1939) o autor tece uma teoria literária que entende sua finalidade como uma expressão 
religiosa, buscando similitudes com o pensamento de santo Agostinho, especificamente nas qua-
tro virtudes cardeais, expressas nos livros A cidade de Deus (426) e O livre-arbítrio (388), assim 
como a glória das nações pagãs e a presença de virtudes que justificassem elementos da verdade 
em povo pagãos. Assim como antigas virtudes romanas poderiam ser exemplos para os cristãos, 
também nos mitos escandinavos, como Beowulf, poderiam ser encontradas virtudes pertinentes 
à revelação cristã. Por fim, também as estórias de fadas, subcriadas, podem e devem ecoar ele-
mentos do Evangelho cristão.

Por sua vez, Roberto Rosas Fernandes esboça, em A Poesia Mística da Libertação: Um 
estudo psicológico da Eucaristia, uma interpretação psicológica de poemas de Adélia Prado, 
que foram escolhidos por tecerem uma reflexão simbólica do terreno religioso na modernidade. 
Em Missa das 10 e Tabaréu, a poeta questiona aspectos fixados, tanto da religiosidade quanto 
da racionalidade. Este trabalho busca integrar aspectos do Cristianismo introvertido aos do ex-
trovertido, por meio do Arquétipo da Alteridade, tendo a Eucaristia como o revelador ponto de 
encontro entre os dois.



Emmanuel G.G.Lisboa oferece-nos ainda o texto Murilo Rubião, releitura e retorno ao evan-
gelho de João em que versa sobre a literatura fantástica latino-americana e suas relações com o 
quarto evangelho. Após percorrer um breve caminho sobre a história e a estética do fantástico, o 
autor centra-se na solidificação desse tipo de literatura na América Latina, sobretudo no Brasil, 
com Murilo Rubião.

Finalmente, em Liberdade e cristianismo em Kierkegaard, Maria Cristina M. Guarnieri 
aponta a questão da liberdade em Sören Aabye Kierkegaard, sua relação com a existência e com 
o cristianismo, especificamente com o que ele denomina Deus-homem. Esse Deus-homem é o 
paradoxo absoluto. É o mestre salvador, libertador, reconciliador e juiz. Para tanto, a autora ser-
ve-se fundamentalmente de duas obras do autor: Migalhas filosóficas e O conceito de angústia. 
Na primeira, Kierkegaard apresenta o paradoxo Deus-ser humano e revela o conceito de “ins-
tante” como síntese da temporalidade e eternidade. Na segunda, investiga a liberdade e analisa 
o conceito de “espírito” como síntese do corpo e alma.

Na seção de Comunicação, mais três reflexões que merecem destaque. Em Revista Vozes: 
uma jovem centenária revista de cultura, Frei Clarencio Neotti faz uma bela homenagem a essa 
importante publicação brasileira do século passado, hoje extinta.

Rumo a uma teoria geral da religião é um trabalho de Rodney Stark que rompe com uma 
longa tradição de explicações sobre a religião baseadas em “um fator”, como o fizeram Freud, 
Marx, ou Durkheim. Stark busca ser genérico por meio de um conjunto integrado de afirmações 
formais orientado a responder muitas perguntas clássicas sobre religião.

Em O Documento de Aparecida: uma proposta teológica?, O teólogo Francisco Catão des-
taca na V Conferência Geral do CELAM, reunida em Aparecida (São Paulo-Brasil) em maio de 
2007, uma sugestiva novidade teológica. Teriam os bispos representantes do episcopado latino-
-americano, no clima pluralista em que vivemos, proposto como fundamento da evangelização 
da América Latina e do Caribe uma teologia diversa da que sustentaram e alimentaram as con-
ferências anteriores? Catão oferece-nos aqui uma ponderada resposta para a questão.

Enfim, aí está entregue a décima quarta edição de Ciberteologia. Nossa Equipe continua à 
disposição de quem queira, de alguma forma, participar da produção e da divulgação do pen-
samento teológico. Pesquisadores e autores com escritos originais afins a nosso projeto editorial 
podem nos enviar seus trabalhos (artigos, notas, resenhas), desde que atendam nossas normas 
de publicação. Aproveitamos para agradecer aos articulistas desta edição por sua generosa co-
laboração.

Um Feliz Natal a todos e uma produtiva ciberleitura é o sincero desejo de toda a Equipe de 
Ciberteologia!

Afonso Maria Ligório Soares
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O cordeiro:

o paganismo no poema de William Blake

Marina Silveira Lopes*

Emmanuel Gonçalves Guimarães Lisboa**

Resumo: O presente trabalho faz uma análise do poema The Lamb [O cordeiro], do poeta 
britânico William Blake. Divide-se em três partes: tece algumas considerações acerca da re-
levância do comentário literário; em seguida, comenta o poema propriamente dito; por fi m, 
ensaia uma interpretação do poema.

O comentário

Entende-se por comentário todo o entorno do poe-
ma. Vê-se neste, de acordo com Antonio Candido,1 o 
contexto-histórico e literário em que se insere o autor.

Tratamos, aqui, de um poema versado da língua 
inglesa para a portuguesa. Trabalho fausto e ingrato, 
visto que, como já é sabido, entre o idioma das Ilhas 
Britânicas e o idioma luso há diferenças sintáticas, 
semânticas e ortográfi cas incomensuráveis. Um cor-
riqueiro exemplo disso é a possibilidade da mudança 
de caráter posicional dos elementos de uma frase no 
português ao passo que o inglês não nos oferece tal 
fl exibilidade. Em contrapartida, deparamo-nos, no 
original, com um idioma que permite múltiplos sen-
tidos a uma mesma palavra, e no idioma da tradução 
temos uma língua que tem uma boa porção de semas 
para um mesmo signifi cado com sentidos diferentes. 
Toda essa diferença complica muito mais quando te-
mos na mão um poema, já que este tipo de texto é 
quase que indissociável dos sons, ritmos, cadências 
etc. da língua em que foi escrito.2

Outro ponto que corrobora para a difi culdade de tal 
análise é a distância histórica que há entre o contex-
to-histórico do poema daquele de onde analisamos. 
Trata-se de um texto escrito no século XVIII, na Ingla-
terra, enquanto analisamos no Brasil do século XXI.

Dadas essas difi culdades já mencionadas por 
Antonio Candido: “O comentário é uma espécie de 
tradução, feita previamente a interpretação, [...] O 

comentário é tanto mais necessário quanto mais se 
afaste de nós, no tempo e na estrutura semântica”.3

Buscou-se uma tradução que satisfi zesse 
nossos intentos de análise. Não encontrando, permi-
timo-nos uma versão própria.

A todos os elementos de análise apontados pelo 
professor emérito de Literatura Brasileira da USP 
acrescemos um elemento a mais no julgo analítico de 
um texto poético. Focamos, portanto a religião como 
fator indispensável à construção do texto. A religião é 
um fator que age quer o artista queira, quer não, em 
sua obra. Para Antônio Carlos de Melo Magalhães, 
“a literatura é interprete e arquivo da memória e da 
experiência religiosa”.4

Os manuais de estudos literários inserem 
William Blake5 no neoclassicismo6 da literatura ingle-
sa. Mas o poeta está à frente dessa escola literária. É 
possível afi rmar que Blake é um poeta romântico mes-
mo que fora do período que se convencionou chamar 
de romantismo. Temos em mãos um autor que tem 
muito de dândi7 e que é apontado por muitos autores 
como o mais completo artista do seu tempo. Blake, 
além de poeta, foi pintor, criando um estilo único de 
pintura tanto na expressão quanto no modo de fazer. 
Criou um estilo de pintura conhecido por Iluminated 
printing, que consiste em, numa única superfície de 
cobre, imprimir o desenho, técnica muito similar à 
da pintura em aquarela: tanto na técnica do poeta 
quanto na da aquarela é quase impossível que o artis-
ta retoque algum eventual erro. A título de exemplo:
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Figura 1. Piedade

Figura 2. Pegasus

Figura 3. Deus como arquiteto

Figura 4. O dragão negro
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Figura 5. Turbilhão de amantes

Contexto histórico

A Inglaterra na qual William Blake viveu é aque-
la do início da Revolução Industrial. Sabe-se que a 
Revolução Industrial foi o movimento de mudan-
ça que se iniciou no século XVIII e que, de acordo 
com o historiador Eric Hobsbawn, “constitui a maior 
transformação da história desde os tempos remotos, 
quando o ser humano inventou a agricultura e a me-
talurgia...”8 Apesar de a Revolução Industrial ter co-
meçado, difícil é dizer quando terminou. Ou se ter-
minou.9 Essa revolução não foi um ato revolucionário 
propriamente dito, mas sim uma seqüência de fatores 
que levaram à mecanização, ao desenvolvimento da 
produção técnica industrial e das comunicações. De 
maneira que foi um dos grandes fomentos para a as-
censão do capitalismo.

Durante essa grande mudança o pensamento fi losó-
fi co estava erigido sobre o Iluminismo. Esse movimento 
intelectual cria na razão como o grande solucionador 
dos problemas da sociedade. Era sobre a razão, ou me-
lhor, sobre a luz da razão, que tudo se explicava.

A época em que Blake viveu também fi cou mar-
cada por um acontecimento que mudou o curso da 
História: a Revolução Francesa, a partir da qual os 
ideais de igualdade, fraternidade e prosperidade se 
difundem, sobretudo na Europa, ecoando também 
na América. A Revolução Francesa infl uenciou de tal 
maneira o poeta que ele dedicou a ela um de seus 
livros: The French Revolution: one poem in seven 
books. Dos setes livros foi escrito apenas um. São 

versos com teor político que, num primeiro momen-
to, parecem passar ao leitor todo o encantamento 
que a Revolução gerou no poeta. Mas com os acon-
tecimentos que se seguiram à Revolução parece que 
ela deixou de ser digna de poesia.10

A poesia desse período, sobretudo a de língua in-
glesa, contava com um poeta que carrega em si, tanto 
na biografi a quanto no texto, o caráter de sua época: 
Alexander Pope.11 De acordo com o crítico Anthony 
Burgees,12 não se escreve poesia na Inglaterra do sé-
culo XVIII sem a infl uência rítmica, estética e espiri-
tual de Pope.

Se Pope era a infl uência maior da Inglaterra, Vol-
taire o era na França. O crítico brasileiro Antonio 
Candido, no seu clássico livro Formação da literatura 
brasileira, chama-nos a atenção para um estouro do 
racionalismo na obra de três escritores: Sade, Bocage 
e Blake: “Não é, pois, de estranhar que esse século 
dinâmico, mal contido pelo ideal horaciano da me-
diocridade áurea, estoure, aqui e ali, na obra de Bo-
cage, na do marquês de Sade, na de Blake.”13

É William Blake o “estouro” que contribuirá para 
o advento da poesia romântica e, com ela, o retor-
no do poeta à sua alma e ao questionamento de sua 
existência.

Contexto religioso

Desde o século XVI o catolicismo, diferentemente 
do restante da Europa, já não era a religião ofi cial 
na Inglaterra. Essa reforma religiosa inglesa iniciou-se 
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durante o reinado de Henrique VIII, mas foi no rei-
nado de Elisabeth I que tal reforma se solidifi cou e 
institui-se como uma religião independente do cato-
licismo. O anglicanismo tornou-se, então, a religião 
ofi cial da Inglaterra.

Outra confi ssão religiosa de destaque na Inglaterra 
era o protestantismo calvinista. O calvinismo estava 
intrinsecamente ligado aos comerciantes, que viam 
nessa religião as repostas possíveis entre Deus e o ga-
nhos capitais. O historiador Antonio Pedro assim nos 
fala em seu História da civilização ocidental: “O es-
pírito capitalista da religião calvinista se afi nava com 
os anseios da burguesia”.14

Há, ainda, uma terceira religião na Inglaterra do 
século XVIII: o catolicismo. A Igreja Católica Apos-
tólica Romana, quase que hegemônica no restante 
do mundo, era a religião, na Inglaterra, com o me-
nor número de adeptos. O historiador Eric J. Hobs-
bawm aponta o fato de que a religião católica era 
uma religião praticamente rural e confessada pelos 
mais pobres na Inglaterra do período da Revolução 
Industrial.15

O poeta William Blake vinha de uma família cató-
lica religiosa e pobre economicamente. Educou-se e 
foi criado em bairros pobres e católicos de Londres. 
Surge como poeta em um contexto no qual não ha-
via poeta reconhecido que não pertencesse, mesmo 
que aparentemente, ao anglicanismo. A respeito, po-
demos exemplifi car com Pope, que era infl uenciado 
pelo Iluminismo, mas que, por uma questão de me-
cenato, confessava-se anglicano. Todavia mantinha-
se quase sempre distante de questões religiosas, a 
não ser que fosse incitado a debruçar-se sobre tais 
temas pelo mecenas. Blake é um poeta sem mecenas. 
Publica com fundos próprios, tem uma fé aprendida 
desde a infância, mas não concorda com ela.

Para qualquer escritor em seu lugar, seria muito 
fácil solucionar seu problema de não-concordância 
com a fé católica, visto que era: “[...] difundida a des-
cristianização dos seres humanos nas classes instruí-
das do fi nal do século XVII ou do princípio do XVIII”.16

Mas não para Blake. O poeta nunca duvidou da 
existência de Deus, nem mesmo conseguiu crer que 
as misérias e sofrimentos humanos fossem intenções, 
pretensões ou castigos divinos. Nosso autor também 
não conseguiu encontrar as repostas na razão, pura 
e simples, do Iluminismo. Deparou-se, então, com 
um grave problema, e já dizia o professor Haroldo 
de Campos que são de graves problemas que se faz 
a melhor poesia. Vemos, então, a poesia de William 
Blake como um fenômeno de busca e entendimento 
de Deus em sua possível ligação com o ser humano 

em suas diversas fases da vida. A próxima parte deste 
trabalho se dedica a uma retomada bibliográfi ca do 
poeta sob tal interpretação.

William Blake (1757-1827)

O primeiro livro publicado por William Blake foi 
Poetical Sketches, que foi fi nanciado por amigos do 
poeta e teve uma pequena distribuição na Inglaterra. 
Nesses Esboços poéticos é que surgem as primeiras 
idéias poéticas de Blake e é onde ele traça seu es-
tilo lingüístico, que será sempre marcado por uma 
linguagem bastante próxima dos falares do povo, em 
um ritmo poético bastante musical e uma temática 
questionadora das instituições imbuída de toda a 
idéia de fugere urbem.17

Mais tarde, dedica-se ao Book’s Thel, um breve 
poema, no qual começa a aparecer sua mitologia e 
simbologia própria. Na mesma época, cuida de uma 
empreitada literária única em sua época. Trata-se da 
produção de um livro permeado por gravuras e ilumi-
nuras que integram o texto poético. Trata-se de Songs 
of Innocence [Canções da inocência], livro de tiragem 
limitadíssima, visto que sua feitura era integralmente 
artesanal, feito pelo autor e sua esposa. Cinco anos 
depois, Blake volta ao mesmo processo construindo 
Songs of Experience [Canções da experiência], que é 
indissociável de Canções da inocência. Parece que 
um e outro livro se integram tecendo um todo feito de 
paradoxos e antíteses, dentro de uma linguagem que, 
como já foi dito, assume um ritmo e uma cadência 
populares.

Outras obras do poeta, relevantes para este traba-
lho, são: Auguries of Innocence, The French Revolu-
tion, The Marriage of Heaven and Hell, e seu último 
livro: Jerusalem Invocation.

O poeta William Blake será referência e enigma 
para diversas gerações de artistas. Poetas tão distin-
tos no espaço e no tempo, como John Keats, William 
Wordsworth, Dylan Thomas e Jim Morrison, se dedi-
caram e foram infl uenciados pelas leituras de Blake. 
Até mesmo grandes prosadores do idioma inglês fo-
ram infl uenciados por sua obra, que hoje se apresen-
ta como das maiores em sua língua, sendo por muitos 
historiadores da literatura comparado em importân-
cia a William Shakespeare.

O poema

O poema analisado é The Lamb [O cordeiro]. Ape-
sar de encontrarmos diversas traduções, optamos por 
utilizar uma tradução feita por nós. A seguir vemos o 
poema no original em inglês e ao lado nossa tradução:
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The Lamb

Little Lamb, who made thee?

Dost thou know who made thee?

Gave thee life, and bid thee feed,

By the stream and o’er the mead;

Gave thee clothing of delight,

Softest clothing, woolly, bright;

Gave thee such a tender voice,

Making all the vales rejoice?

Little Lamb, who made thee?

Dost thou know who made thee?

Little Lamb, I’ll tell thee,

Little Lamb, I’ll tell thee.

He is called by thy name,

For He calls Himself a Lamb

He is meek, and He is mild,

He became a little child.

I’m a child, and thou a lamb,

We are called by His name.

Little Lamb, God bless thee!

Little Lamb, God bless thee!

O cordeiro

Pequeno cordeiro, quem te criou?

Tu não saberias quem te criou?

Deu-te vida e alimento mandado

por todas as campinas e regatos

Ofertou vestes ao teu prazer,

Vestes fi nas! de pura lã a resplande-
cer,

Deu-te suavidade à voz.

Para alegrar da montante à foz?

Pequeno cordeiro, quem te criou?

Tu não saberias quem te criou? 

Pequeno cordeiro, te contarei 

Pequeno cordeiro, te contarei

Pelo Mesmo nome Ele é invocado

O próprio Cordeiro é consagrado

Muito afável, Ele é manso,

Tornou-se uma pequena criança

Eu uma criança, tu um cordeiro,

Por um único nome somos chama-
dos.

Pequeno Cordeiro, Deus te abençoe!

Pequeno Cordeiro, Deus te abençoe!

Aspecto formal do poema

O poema The Lamb é composto de vinte versos, 
que estão divididos em três estrofes, sendo duas de 
oito versos e a terceira e última com quatro versos. 
Sua métrica alterna ora seis, ora sete sílabas, perme-
ando uma escala rigorosa de rimas disposta da se-
guinte maneira: AABBCCDD/AAAAEEFF/EEAA.

Quanto ao ritmo, temos, nas duas primeiras es-
trofes, os dois primeiros e os dois últimos versos em 
troqueus18 agrupados em três sons, e nas estrofes do 
meio são tetrâmicos trocaicos; apenas na última estro-
fe veremos uma unidade rítmica feita em tritroqueus.

Essa escala poética é bastante semelhante à poesia 
popular de caráter didático. Em língua portuguesa o 
verso equivalente pode ser a redondilha maior com 
acentos trocaicos.19 Em nossa tradução buscamos pri-
mar pelo conteúdo, sendo a escala formal minimiza-
da devido às diferenças lingüísticas.

Todavia, é indispensável assinalar a relação que 
há entre forma e conteúdo no texto em questão, pois 
se trata de uma seqüência de metro, ritmo e rimas po-
pulares, facilitando ao leitor a memorização do texto 
e dando a este um caráter de ensinamento.

Análise e interpretação do poema

Na tessitura do poema, temos uma alusão bíblica 
relevante. “O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pe-
cado do mundo”. Aparece no evangelho de João, no 
versículo 29 do capítulo 1. Nesse evangelho o Cristo 
é apresentado desde o princípio como aquele que sal-
vará a humanidade por intermédio de seu sacrifício. 
É o evangelho de João aquele que apresenta desde o 
início um Cristo sabedor de sua missão, convencido 
de e conivente com ela.

Blake reutilizar-se-á do texto bíblico em uma cla-
ra referência à mensagem de que o cordeiro salva o 
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mundo. Ressignifi ca e interpreta a passagem bíblica 
numa análise temporal que imprimi sua religiosidade, 
ao passo que dá sua própria simbolização crística.

No poema, temos já anunciado no título o cor-
deiro, que, de acordo com o verbete do dicionário 
de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, é um símbolo 
arquetípico que aparece nas três grandes religiões: o 
cristianismo, o judaísmo e o islamismo, marcado por 
um signifi cado similar nas três, como vemos a seguir:

[...] surge em sua brancura imaculada e gloriosa, 
como uma cratofonia primaveril; encarna o triunfo 
da renovação da vitória, sempre a renovar-se da vida 
sobre a morte. É justamente essa função arquetipíca 
que faz do cordeiro, por excelência, a vítima propi-
ciatória, aquela que se tem de sacrifi car para assegu-
rar a sua própria salvação.20

A poesia não se limita a cantar o cordeiro, é um po-
ema didático-refl exivo, nos moldes do catecismo an-
glicano do período. Em uma estrutura permeada por 
perguntas retóricas, William Blake constrói um cor-
deiro que é três, sem ser trino, no sentido de trindade, 
mas sim é três a partir de um e não três que são um.

A primeira pergunta retórica vai do sujeito poéti-
co21 para o cordeiro (animal):

Pequeno cordeiro, quem te criou?
Tu não saberias quem te criou?
Depois de argüir o personagem, o sujeito poéti-

co lista uma série de ações adjetivas desse ainda não 
revelado criador (versos 3 a 8). O sujeito retorna à 
mesma pergunta nos versos 9 e 10.

Na primeira e no início da segunda estrofe, ve-
mos apenas o discurso do sujeito poético a respeito 
da criação do cordeiro. É a partir do terceiro verso 
da segunda estrofe que encontramos a revelação do 
sujeito poético, revelação que é consideravelmente 
teatral e que ocorre da seguinte maneira:

Pequeno cordeiro, te contarei,
Pequeno cordeiro, te contarei.
Nota-se nesses versos um recurso para manter a 

atenção do leitor: criar de maneira prosaica um sus-
pense no texto, que logo é quebrado, pois vemos o 
emprego da maiúscula no pronome no verso 13:

Pelo Mesmo nome Ele é invocado
Aqui, há o evidente emprego da maiúscula, que se 

dá também no texto em inglês. Um ponto importante 
é a reincidência no Cordeiro, que, sendo consagrado, 
nos remete a idéia de imolação e inocência.

Temos, dessa maneira, um jogo, que se constrói 
assim:

O Cordeiro representa a infância. Ambos são ele-
mentos da inocência ainda não corrompida pela so-
ciedade. Esses elementos retornam à natureza, acen-
tuando o caráter romântico do poeta, marcado pela 
volta ao mundo pagão.22

Temos, então, três elementos independentes, mas 
que são parte de um todo. A poesia de Blake é forte-
mente marcada pela idéia de que Deus é uma entida-
de, assim como o ser humano. No poema em ques-
tão, temos três elementos que confl uem num só. O 
sujeito-poético é um cordeiro, assim como Cristo é 
cordeiro, da mesma forma que o cordeiro é cordeiro. 
Faz-se, então, uma metonímia da natureza, transpa-
recendo a idéia de imanência.

Na estrofe de fechamento do poema, temos um 
refrão que parece servir para juntar os três elementos: 
sujeito poético, cordeiro e Cristo em um só cordeiro, 
mas o sujeito poético e Cristo mantendo-se individu-
almente.

O cordeiro e o tigre

Não se poderia deixar de mencionar o famoso po-
ema The Tiger, texto-irmão, cinco anos mais velho que 
nosso poema de análise. Um poema complementa o 
outro, pois, se no primeiro temos a exaltação da ino-
cência, criada por Deus fazendo parte da natureza, 
no segundo temos Deus criando a maldade e inserin-
do-a na natureza, tornando-a também imanente.
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The Tyger (1794)

Tyger! Tyger! burning bright 
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies
Burnt the fi re of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare sieze the fi re?

And what shoulder, & what art.
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And watered heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

O tigre

Tigre, Tigre, viva chama
Que as fl orestas da noite infl ama.
Que olho ou mão imortal podia
Traçar-te a horrível simetria?

Em que abismo ou céu longe ardeu
O fogo dos olhos teus?
Com que asas ousou ele o vôo?
Que mão ousou pegar o fogo?

Que arte & braço pôde então
Torcer-te as fi bras do coração?
Quando ele já estava batendo,
Que mão e que pés horrendos?

Que cadeia? Que martelo,
Que fornalha teve o teu cérebro?
Que bigorna? Que tenaz
Pegou-lhe os horrores mortais?

Quando os astros alancearam
O céu e em pranto o banharam,
Sorriu ele ao ver seu feito?
Fez-te quem fez o Cordeiro?

Tigre, Tigre, viva chama
Que as fl orestas da noite infl ama,
Que olho ou imortal mão ousaria
Traçar-te a horrível simetria?

Tradução de José Paulo Paes
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3 CANDIDO, Antonio. Op. cit. p. 27.
4 MAGALHÃES, Antonio Carlos de Melo. Religião e 

literatura: perspectivas de diálogo das Ciências da 
Religião com a Literatura. 

5 William Blake: Poeta gravurista inglês. Nasceu 
em 1757 e faleceu em 1827. De origem humilde 
boa parte o que aprendeu foi sozinho passando 
apenas um breve período na “Academia Real de 
Artes” onde pode estudar um pouco de pintura. 
Foi um poeta criticado em seu tempo e um 
completo fracasso editorial na Inglaterra do século 
XVIII. Com o romantismo Blake passa a ser uma 
referência para os poetas, sobretudo aqueles que 
aderiam a estética byroniana, ou mal-do-século. 
Entre seus importantes leitores podemos citar: 
George Gordon Byron (Inglaterra), Arthur Rimbaud 
(França) Almeida Garret (Portugal) e Álvares de 
Azevedo (Brasil). 

6 Neoclassicismo ou Arcadismo é o estilo literário 
que impera em diversos países durante a segunda 
metade do século XVIII e o primeiro quarto do 
século XIX, essa escola literária é fortemente 
influenciada pelo Iluminismo, pela Revolução 
Industrial, Revolução Francesa e Independência 

dos Estados Unidos. Valoriza-se no neoclassicismo 
um retorno a Literatura Clássica imitando-a como 
um modelo de iluminação e acerto poético, 
difundem-se com o neoclassicismo ideais greco-
latinos aliados ao pensamento filosófico da época. 
Uma marca importante era a negação de toda a 
religião em um antropocentrismo que, para o artista 
neoclássico, resultaria numa total liberdade do 
homem. Expoentes importantes do neoclassicismo 
são: Alexander Pope (Inglaterra), Marquesa de 
Alorna (Portugal/França) e Claúdio Manuel da 
Costa (Brasil). 

7 Conforme o poeta francês, Charles Baudelaire 
dândi é o oposto de flaneur. Dois conceitos 
essenciais à leitura das artes modernas. O dândi 
é aquele indivíduo que enquanto artista faz de si 
uma obra de arte. Um exemplo é o romancista e 
dramaturgo inglês Oscar Wilde, conhecido não 
somente por sua literatura como também por sua 
extravagância no jeito de ser. Por sua vez o flaneur 
é aquele indivíduo que enquanto artista preocupa-
se com sua arte acima de si mesmo, como exemplo 
podemos tomar os expressionistas, que em muitos 
casos nem mesmo assinavam suas obras. William 
Blake por, historicamente, ser anterior aos conceitos 
de Baudelaire não pode ser definido como dândi, 
mas enquadra-se à sua maneira em tal conceito. 

8 HOBSBAWN, Eric J. A era das revoluções.
9 HOBSBAWN, Erc J. Op. Cit. 
10 ARANTES, José Antonio. Um profeta obscuro e 

genial. 
11 Alexander Pope (1688-1744): o maior poeta 

racionalista da língua inglesa. De família católica 
renega sua religião e escreve o livro: Ensaio sobre 
o homem onde tenta explicar Deus e questões 
existências de maneira racionalista. É ainda Pope o 
poeta que elege e cria seguidores. Principais obras: 
Ode à Solidão e Ensaio Sobre o homem. 

12 BURGEES, Anthony. A Literatura Inglesa.
13 CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura 

Brasileira..
14 PEDRO, Antonio. LIMA, Lizânias de Souza. História 

da Civilização Ocidental.
15 Cf: HOBSBAWM, Eric J. Op. cit. p. 239-255.
16 Idem. Ib. p.240.
17 Há no neoclassicismo três palavras de ordem ao poeta: 

carpe diem: aproveite o dia; inuttlia truncat: dispense 
as inutilidades; fugere urbem: fuja da cidade. 

18 Troqueu: recurso de construção rítmica que significa 
o uso simétrico de uma silaba longa seguida de uma 
breve, no caso do poeta, este utiliza esse recurso 
na maioria dos casos, em grupos de três sílabas. 

19 Usada na poesia de cordel. 
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20 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A . Dicionário de 
Símbolos. p. 287.

21 Personagem que fala na poesia, quando está não 
é lírico-amorosa, pois neste caso temos um eu-
lírico. 

22 Talvez a principal característica da religiosidade 
pagã seja a radical imanência divina, ou seja, 
ela se encontra na própria Natureza (o que inclui 
os humanos), manifestando-se através de seus 
fenômenos. www.wikipedia.com. Acesso em 
29.07.07.
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As estórias de fadas na Cidade de Deus: 
teoria literária de J. R. R. Tolkien e as 
virtudes cardeais de santo Agostinho

Diego Klautau*

Resumo: Este artigo trata dos conceitos literários de J. R. R. Tolkien de estórias de fadas, fanta-
sia, subcriação e eucatástrofe. Através do poema Mythopoieia (1930), do ensaio Beowulf: The 
Monsters and the Critics (1936) e do ensaio On Fairy-Stories (1939) podemos tecer uma teoria 
literária que entende sua fi nalidade como uma expressão religiosa, buscando similitudes com 
o pensamento de santo Agostinho, especifi camente nas quatro virtudes cardeais, expressas nos 
livros A cidade de Deus (426) e O livre-arbítrio (388), assim como a gloria das nações pagãs e 
a presença de virtudes que justifi cassem elementos da verdade em povo pagãos. Assim como 
antigas virtudes romanas poderiam ser exemplos para os cristãos, também nos mitos escandina-
vos, como Beowulf, poderiam ser encontradas virtudes pertinentes à revelação cristã. Por fi m, 
também as estórias de fadas, subcriadas, podem e devem ecoar elementos do Evangelho cristão.
Palavras-chave: Literatura, cristianismo, virtudes.

But even as hope died in Sam, or seemed to die, it was 
turned to a new strength. Sam´s plain hobbit-face grew 
stern, almost grim, as the will hardened in him, and he 

felt through all his limbs a thrill, as if he was turning into 
some creature of stone and steel that neither despair nor 

weariness nor endless barren miles could subdue
(Tolkien, 2005, p. 934).1

Tolkien e sua teoria literária
A partir da experiência dos folcloristas da Ingla-

terra, como Georges MacDonald2 e Andrew Lang,3 J. 
R. R. Tolkien4 produziu seu legendarium,5 um ciclo 
de escritos sobre o universo da Terra-média, onde de-
senvolveu toda uma realidade fantástica, com seres 
inteligentes e mágicos, criaturas horrendas e angeli-
cais, semideuses e demônios. Através de uma criação 
literária que se estendeu por vários livros, poemas e 
contos, Tolkien propôs uma concepção de literatura 
fantástica que retomou perspectivas em ambientes 
pré-modernos de narrativa, fundamentalmente as 
narrações mitológicas gregas, romanas e escandina-
vas, os poemas épicos e as narrativas bíblicas.

Entre os diversos livros do legendarium estão, entre 
os publicados em vida ou postumamente, O hobbit 
(1937), as três partes de O senhor dos anéis (1954-
1955), As aventuras de Tom Bombadill (1934), O 
silmarillion (1977), Outros versos do Livro Vermelho 
(1962), A última canção de Bilbo (1974), Os contos 
inacabados (1980) e os doze volumes da História da 
Terra-média (1983-1996).

Entre as diversas publicações acadêmicas, espe-
cialmente sua análise de Beowulf,6 com a conferên-
cia em Oxford Beowulf, The Monsters and the Critics 
(1936), trabalho de maior consistência acadêmica, 
fi lológica e literária, Tolkien, sempre expressou a ne-
cessidade de entender as lendas e mitos7 como ele-
mentos importantes da linguagem e da religião. Seu 
famoso poema Mythopoieia (1930), publicado no 
livro Tree and Leaf (1964), refl ete a discussão entre 
Phylomythus (o que ama mitos) e o Mysomythus (o 
que odeia mitos). Essa discussão seria uma repercus-
são dos diálogos entre Tolkien, cristão convicto, e seu 
colega professor de Oxford C. S. Lewis,8 na época ex-
tremamente materialista. O poema teria os conteúdos 
debatidos entre os professores.

Blessed are the legends-makers with their rhyme
of things not found within recorded time.
It is not they that have forgot the Night,
or bid us flee to organized delight,
in lotus-isles of economic bliss
forswering souls to gain a Circe-kiss
(and counterfeit at that, machine-produced,
bogus seduction of the twice-seduced).9

(Lopes, 2006, p. 157)
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A referência do mundo como além do que se vê, do 
pensamento mitológico grego, no caso expresso pela 
relação entre Circe e as ilhas de Lótus em Homero,10 
na Odisséia, e também da tradição platônica,11 como 
no mito da caverna da República, e também do pensa-
mento cristão da transcendência, recusa o materialis-
mo fundado na busca do lucro e da produção indus-
trial, e das máquinas, como desenvolvimento absoluto.

Essa crítica12 de Tolkien ao que ele considerava 
uma alienação e um desvio do verdadeiro propósito 
do saber indica sua tradição religiosa. Nesse sentido, 
esse trecho do poema refl ete sua preocupação com 
os poetas como investigadores para além do mundo 
material. Sua valorização da mitologia, das lendas e 
dos poetas que as realizavam indica a recusa do tem-
po em que vivia — entre guerras mundiais —, e da in-
dustrialização, que ameaçava constantemente destruir 
o mundo rural no qual o próprio Tolkien crescera.13

De fato, a religião, em Tolkien, sempre foi impor-
tante. A refl exão sobre a verdade religiosa está pre-
sente na produção de seu legendarium e também em 
seus escrito teóricos. A própria pesquisa do poema 
medieval Beowulf se encaminha para essa relação 
entre a tradição cristã, entendida como verdade de 
fé, revelada e acolhida, e as produções pagãs da mi-
tologia e das lendas, que exaltavam virtudes e valores 
de uma determinada cultura, no caso de Beowulf, es-
candinava.

O ensaio mais importante nessa área é On Fairy-
Stories (1939), uma palestra conferida na Universit of 
St Andrews, na Escócia, em 8 de março de 1939. Esse 
ensaio é considerado o mais extenso e abrangente de 
Tolkien, no qual o autor demonstra toda a sua visão 
sobre trabalhos de folcloristas, mitólogos e fi lólogos.

Nesse ensaio Tolkien busca apresentar conceitos 
fundamentais em sua teoria literária. Valorizando as 
lendas, narrativas e mitologias, o escritor apresenta 
uma visão nova, entendida como não-analítica dessas 
produções, mas como um incentivo e uma apologia 
a essa literatura, como estímulo para ler e escrever. 
Não apenas uma apresentação acadêmica, mas um 
admirador e atuante do ofício de escritor.

O primeiro conceito importante apresentado é o 
próprio título da palestra. As estórias de fadas, fairy 
stories, são objeto de refl exão de Tolkien. Em inglês, 
fairy stories são diferentes dos fairy tales, os contos de 
fadas. A tradução do conceito adotada é de Reinaldo 
Lopes,14 em sua dissertação de mestrado A árvore das 
estórias: uma proposta de tradução para “Tree and 
Leaf”, de J. R. R. Tolkien (2006). Nesse estudo, Lopes 
traduz On-Fairy-Stories e Mythopoieia nos moldes em 
que trabalhamos. Após tal defi nição de fairy-stories, 

Tolkien desenvolve seu ensaio para responder a três 
perguntas: que são estórias de fadas? Qual sua ori-
gem? Para que servem?

Essa tradução é proposital no pensamento de 
Tolkien. Ao fazer a diferença entre history, stories e 
tales, Tolkien quer, de fato, marcar a diferença entre 
história, estórias e contos:
• História é a realidade em que vivemos, no mundo 

onde acontecem os fatos que estamos acostuma-
dos a ver. É o lugar onde acontecem os dramas 
puramente cotidianos, humanos e naturais.

• Estórias seriam as narrativas que demonstram que 
o ser humano não defi ne o real. Existem outras 
dimensões do pensamento e da realidade. São 
as lendas, os mitos e as narrativas que demons-
tram que a humanidade sempre esteve ligada a 
um mundo que é misterioso, transcendente ao 
humano e sobrenatural.

• Contos são aquelas narrativas que são usadas 
como fábulas, sem nenhuma pretensão de expor 
e investigar nada. Esses, sim, são os contos infan-
tis e de puro entretenimento.

Essa primeira defi nição de Tolkien, ao fazer a dife-
rença entre estórias de fadas e contos de fadas, marca 
seu objeto. Os contos de fadas são as narrativas com 
fadas diminutas, que normalmente são consideradas 
ingênuas e graciosas. As estórias de fadas são sobre 
um lugar, o Reino Encantado, ou Feéria, onde seres 
humanos adentram e vivem experiências literárias 
próprias. As aventuras dos seres humanos em Feéria 
é que são as estórias de fadas. As estórias de fadas 
sempre tratam de seres humanos em relação consigo 
mesmo, com a natureza e com o mistério transcen-
dente. Estes são os desejos saciados em Feéria: a ob-
servação das profundezas do tempo e do espaço. A 
outra é a comunhão com todas as coisas vivas.

As estórias de fadas trazem a refl exão de Feéria, em 
seus níveis de questionamento e de aprofundamento, 
que tragam a experiência humana em direção ao des-
conhecido e imprevisível. Segundo o próprio Tolkien, 
a natureza de Feéria é indescritível, porém não é im-
perceptível, e nenhuma análise do tipo cartesiano15 
poderá desvelar seus segredos. Logo, as estórias de 
fadas possuem uma tradição própria, que remontam a 
pessoas, lugares e criaturas que podem ser encontra-
das em diversos tempos e lugares. Os elementos das 
estórias de fadas estariam misturados no grande Cal-
deirão de Estórias, onde os poetas e escritores fariam 
suas sopas, as narrativas que são construídas durante 
o tempo e o espaço. Os anéis de poder, os corações 
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escondidos, o cetro, a estrela, o cristal, a espada, o 
dragão, o cavaleiro, o mago, os monstros. São todos 
elementos constitutivos das estórias de fadas.

É justamente nesse ponto que Tolkien responde à 
sua segunda pergunta: qual a origem das estórias de 
fadas? Fazendo uma comparação com a fi lologia,16 
existem três metodologias de pesquisa em relação aos 
elementos que compõem as estórias de fadas, seja 
através da evolução independente, seja da difusão, 
seja da herança. Para Tolkien, o elemento mais difícil 
de abordar é a evolução independente, pois trata da 
invenção. A busca pela difusão, propagação no es-
paço, ou da herança, propagação no tempo, apenas 
deslocam a questão da origem para um debate mais 
complexo e com mais elementos.

Assim, Tolkien afi rma a incapacidade do método 
científi co analítico para desvendar as origens de Feé-
ria, chegando, no máximo, a dissecar seus elementos 
e fazer certa arqueologia dos personagens, objetos e 
lugares comuns às estórias de fadas.

Porém, embora pesquisando os ossos, legumes e 
demais ingredientes de uma sopa, o que mais importa 
é como ela é servida e se realmente é saborosa e nutri-
tiva. Daí a preocupação de Tolkien com as funções e 
utilidades das estórias de fadas. Ao dialogar com Max 
Müller,17 discorda de que a mitologia seja uma doen-
ça da linguagem, ao contrário: é integrante essencial 
da experiência humana de comunicar. Seria o mesmo 
que considerar o pensamento uma doença da mente.

Fundamentalmente, as origens das estórias de fa-
das estão associadas ao pensamento mitológico e re-
ligioso. Ao mesmo tempo, o ser humano inicia sua 
refl exão sobre o mundo a sua volta e reconhece sua 
própria condição, questiona a validade de sua vida, 
enquanto investiga o mundo que transcende ao que 
vê e a ele mesmo, encaminhando-se em direção ao 
profundo mistério que reconhece e não consegue ex-
plicar. Tolkien, em On Fairy-Stories, afi rma que:

Yet these things have in fact become entangled or may-
be they were sundered long ago and have since groped 
slowly, through a labyrinth of error, though confusion, 
back towards re-fusion. Even fairy-stories as a whole 
have three faces: the Mystical towards the Supernatural; 
the Magical towards Nature; and the mirror of scorn and 
pity towards the Man. The essential face of Faerie is the 
middle one, the Magical. But the degree in which the 
others appear (if at all) is variable, and may be decided 
by the individual story-teller (Tolkien, 1997, p. 125).18

Para Tolkien, as estórias de fadas são essencial-
mente sobre a Natureza. Isso corrobora a idéia da 
preocupação de Tolkien com a condição moderna e 
com a exploração da natureza pela ciência e pelo 

capital. A resistência das estórias de fadas em rela-
ção ao materialismo se expressa pelo cuidado com a 
Natureza. Daí a refl exão do mito como elemento da 
natureza: o Trovão é Thor, mas também é o ferreiro 
mal-humorado, fi gura típica dos escandinavos.

Também as estórias de fadas têm seus elementos 
de refl exão sobre o ser humano, enquanto condição 
e destino, e sobre o mistério, centro da religião. Tanto 
o ser humano quanto a mística podem estar presentes 
nas estórias de fadas, porém seu fundamento é a má-
gica, a representação e reconhecimento da Natureza.

Chegamos, agora, à terceira pergunta de Tolkien. 
A utilidade das estórias de fadas é justamente a de 
proporcionar um novo olhar para o mundo. Essas 
estórias, por tratarem de um lugar, de um encontro 
entre os seres humanos e algo que está além deles, 
porém presentes em seu desejo, é um lugar de novi-
dade, de assombro e de surpresa. É o espaço em que 
o mistério se apresenta com novas imagens, em que 
os dramas humanos são re-visitados e re-atualizados 
e reconhecidos. Eis Feéria, que novamente se re-en-
canta19 com o cotidiano da natureza.

Esse novo olhar promovido pelas estórias de fa-
das em relação à natureza é o fundamento de sua 
existência. O que preserva as estórias de fadas são 
suas virtudes e valores, presentes em si e espalhadas 
e difundidas em todos os que se aventuram em Fe-
éria. Daí a associação das estórias de fadas com as 
crianças. Embora Tolkien discorde dessa associação 
imediata, diz que o fundamento de tal associação é a 
capacidade de as crianças acreditarem em coisas no-
vas. Que existe também nos adultos, porém de uma 
forma mais prejudicada, principalmente nos domí-
nios das máquinas e do materialismo.

Essa capacidade de crença está expressa porque 
as estórias de fadas não estão preocupadas com a 
possibilidade — daí o irreal, o sobrenatural e o so-
bre-humano — , mas sim com a desejabilidade de 
coisas esplêndidas e transcendentes. Também essas 
virtudes presentes nessas coisas esplêndidas são tra-
zidas pelas estórias de fadas através da fantasia, que 
é a capacidade imaginativa de formar imagens men-
tais que não estão presentes: o escape, transporte fora 
do mundo em que estamos aprisionados na matéria; 
a recuperação, elemento que retoma a condição de 
comunhão com as coisas vivas e de integralidade hu-
mana; e a consolação, que permite ao ser humano 
esperar algo além de sua visão limitada pela própria 
condição humana.

Tais utilidades das estórias de fadas se reúnem 
em um conceito central de Tolkien: a subcriação. 
A principal forma de as estórias de fadas atingirem 
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seus objetivos, o encontro com Feéria, é a criação de 
um mundo fantástico. Cada subcriador se utiliza dos 
elementos do Caldeirão de Estórias, e serve sua sopa 
com determinados elementos já existentes. Porém é 
graças à atividade artística do subcriador que se con-
segue a medida para que os meios das estórias de 
fadas consigam produzir frutos.

Apenas se consegue fantasia, recuperação, escape 
e consolo quando a medida correta é conseguida. No 
caso, a subcriação é essa medida. A subcriação é feita 
quando se consegue produzir uma crença secundária, 
em que o leitor se permite acreditar em algo verossí-
mil, coerente, mesmo que num ambiente de criaturas 
sobre-humanas, num ambiente sobrenatural, com di-
vindades e seres muito além da realidade material.

Essa correspondência com a criação,20 o mundo 
no qual vivemos, passa pela realidade da divindade 
criadora. São as virtudes promovidas pela religião 
que estabelecem a correspondência, pois Deus nos 
indica como agir corretamente. Em suma: pode até 
existir um mundo com o sol verde, com árvores ama-
relas, porém deve obedecer a um parâmetro que per-
mita uma explicação de que Deus, ou seus avatares, 
criaram o sol verde para expressar a gratidão da gra-
ma, e as árvores amarelas para mostrar a proteção do 
fogo quando usado para aquecer os seres humanos. 
Assim, como na religião do mundo primário, na cria-
ção, a arte subcriativa demonstra o cuidado de Deus 
com a natureza e com os seres humanos, e nisso exis-
te a lógica religiosa real no mundo primário.

Da mesma forma, seres humanos compostos de 
ferro, num mundo subcriado, devem seguir as vir-
tudes propostas da religião da mesma forma que os 
seres humanos de carne e osso o fazem no mundo 
primário, pois a honra e a coragem são importantes 
tanto no mundo primário, na criação, quanto nos 
mundos secundários. Se, ao contrário, os seres hu-
manos de lama forem traidores e mentirosos, serão 
condenados no mundo secundário, assim como trai-
ção e mentira são condenáveis no mundo primário. 
Somente assim será possível estabelecer uma ligação 
entre o desejo dos seres humanos e a arte subcriativa. 
Em Mythopoieia, Tolkien escreve:

The heart of Man is not compound of lies,
but draws some wisdom from the only Wise,
and still recalls him. Though now long estranged,
Man is not wholly lost nor wholly changed,
Dis-graced he may be, yet is not dethroned,
and keeps the rags of lordship once he owned,
his world-dominion by creative act:
not his to worship the great Artefact,
Man, Sub-creator, the refracted light

through whom is splintered from a single White
to many hues, and endlessly combined
in living shapes that move from mind to mind.
Though all the crannies of the world we filled
with Elves and Goblins, though we dared to build
Gods and their houses out of dark and light,
and sowed the seed of dragons, ‘twas our right
(used or misused). The right has not decayed.
We make still by the law in which we´re made.21

(Lopes, 2006, p. 155)

Nesse trecho do poema Tolkien novamente retoma 
a visão da subcriação como correspondência da ver-
dade religiosa. Apesar da queda humana, a descrição 
da expulsão do homem e da mulher do Paraíso de 
Deus feita no relato bíblico, no livro de Gênesis, o ser 
humano ainda é fi lho de Deus, sua criatura. Assim, 
apesar de desgraçado, o ser humano ainda carrega 
em si a realeza de Deus.

Ao recusar o deus-artefato, Tolkien critica nova-
mente o materialismo e a tecnologia da ciência mo-
derna. A capacidade de compreensão e de desen-
volvimento intelectual e espiritual do ser humano é 
imensa, como as luzes que se refratam em vários tons, 
mas a unidade é novamente resgatada no branco. Por 
fi m, a apologia de que as estórias de fadas, com elfos, 
duendes, deuses de trevas e luz, dragões, são parte 
da herança de Deus ao ser humano, a capacidade de 
criação imaginativa.

Na dimensão da consolação das estórias de fa-
das, existe um desdobramento fundamental, e che-
gamos ao conceito central no pensamento religioso 
de Tolkien, a eucatástrofe. Eucatástrofe signifi ca boa 
catástrofe, a virada que permite que as virtudes que 
estão no mundo primário prevaleçam no mundo se-
cundário. A subcriação na medida correta acontece 
quanto mais for verossímil a eucatástrofe. O fi nal fe-
liz não é algo romântico, bobo ou incoerente, mas 
parte integrante da vida e da experiência huma-
na. Existem perdas, confusão, mortes e sofrimento, 
e muitas vezes essa eucatástrofe não é exatamente 
como gostaríamos que ela fosse. Existem mudanças 
e, muitas vezes, as coisas seguem rumos nunca ima-
ginados. Porém o que a eucatástrofe revela é que as 
virtudes sempre são recompensadas e nunca nenhum 
sacrifício é inútil.

Deve haver uma plausibilidade, uma tensão que 
também existe no mundo primário, e assim estabe-
lecer a ligação entre o mundo primário e o secundá-
rio. Assim como na criação muitas vezes pensamos 
que as virtudes não irreais e inúteis, mas devemos 
mantê-las, para conseguirmos entender o quão válida 
elas são, também no mundo secundário acontece o 
mesmo. Para afi rmar esse conceito, Tolkien apresenta 
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a maior estória de fadas que ele conhece, os evange-
lhos, com a narrativa da vida, ensinamentos, paixão, 
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim Tolkien es-
creve na parte fi nal de On Fairy-Stories:

It is not difficult to imagine the peculiar excitement and 
joy that one would feel, if any specially beautiful fairy-
story were found to be “primarily” true, its narrative to be 
history, without thereby necessarily losing the mythical 
or allegorical significance that it had possessed. It is not 
difficult, for one is not called upon to try and conceive 
anything of a quality unknown. The joy would have ex-
actly the same quality, if not the same degree, as the joy 
which the “turn” in fairy-story gives: such joy has the 
very taste of primary truth. (otherwise its name would 
not be joy.) It looks forward (or backward: the direc-
tion in this regard is unimportant) to the Great Eucata-
strophe. The Christian joy, the Gloria, is of the same 
kind; but it is pre-eminently (infinitely, if our capacity 
were not finite) high and joyous. Because this story is 
supreme; and it is true. Art has been verified. God is the 
Lord, of angels, and of men — and of elves. Legend and 
history have met and fused (Tolkien, 1997, p. 156).22

Nesse trecho Tolkien expressa sua visão evangélica 
das estórias de fadas. A idéia da eucatástrofe se colo-
ca ao lado da ressurreição. A diferença entre estórias 
de fadas, história e lenda é abolida. O Evangelho é a 
vida de Jesus Cristo, que se inicia na história enquan-
to homem, natureza e mistério. Porém é justamente a 
arrebentação desses limites que orienta a fé cristã. A 
ressurreição é verdadeira, por isso histórica. O mun-
do natural é vencido pelos milagres, curas e assom-
bros que Jesus Cristo realiza, e fi nalmente a Gloria 
cristã é a alegria do encontro com um Deus que é 
Pai. Nesse sentido Feéria é um vislumbre do Reino 
de Deus no mundo, nostalgia do Paraíso perdido no 
relato bíblico. Feéria é o lugar de reencontro do ser 
humano com os anjos, e com os elfos.

Assim, a eucatástrofe é a característica que diferen-
cia as estórias de fadas de outros gêneros de narrativa. 
A tragédia, o drama, a comédia. É essa grande virada, 
quando tudo parece perdido, que se assemelha com 
o Glória da ressurreição. E junto os conceitos estória 
de fadas, narrativa da experiência humana no Reino 
Perigoso, Feéria, associado com o de subcriação, que 
esse Reino Perigoso é refl exo das escolhas originais 
do ser humano. É o Evangelho que dá sentido a todas 
as outras estórias de fadas. Em certo sentido, o drama 
evangélico, com a eucatástrofe, é que inicia e redi-
me todas as outras estórias de fadas. Para Tolkien, o 
Evangelho é que é o Fogo que alimenta o Caldeirão 
de Estórias, onde surgem todas as porções da Sopa, 
que rasga a diferença entre Mundo Primário e Mundo 
Secundário, que justifi ca todos os subcriadores, de 
toda época e lugar.

Agostinho e as virtudes
Para aprofundarmos a relação que Tolkien estabe-

lece entre as virtudes e as estórias de fadas, é neces-
sário o entendimento cristão de virtudes. Para tanto, a 
fi losofi a de santo Agostinho23 é a fonte na qual Tolkien 
entende suas virtudes.

Em A cidade de Deus,24 Agostinho discorre sobre 
como o Império Romano foi grandioso devido aos 
dons que recebeu de Deus. Mesmo sem ter a reve-
lação do Deus único, os romanos buscaram verda-
deiramente as virtudes como centro de sua glória e, 
assim, conseguiram que o maior império do mundo 
antigo pudesse ser-lhes concedido por Deus. Dessa 
forma, Agostinho abre a discussão sobre a ação de 
Deus sobre os pagãos, que, mesmo desconhecendo a 
revelação monoteísta e cristã, poderiam seguir as vir-
tudes como caminho para o encontro com a verdade.

Estes são os meios honestos, a saber: chegar à glória, ao 
mando e às honras pela virtude, não pela enganadora 
ambição. Essas coisas de igual modo deseja o bom e o 
remisso; mas aquele, isto é: o bom, toma pelo verda-
deiro caminho. O caminho em que se apóia é a virtude 
e apóia-se nele para o fim, que é a possessão, ou seja: 
para a glória, a honra e o mando. Que isso se revelou 
inato nos romanos indicam-no, entre eles, os templos 
dos deuses da Virtude e da Honra, que construíram na 
mais estreita união, tendo por deuses o que não passa 
de dons de Deus. Daí pode-se inferir o fim que queriam 
para a virtude e a que referiam os que eram bons, quer 
dizer: a honra, porque os maus não a possuíam, mes-
mo quando desejaram ter a honra, que se esforçavam 
em conseguir por meios infames, isto é: com enganos e 
dolos. (Agostinho, 1991, pp. 208-209).

A visão de Agostinho sobre as virtudes como dons 
de Deus demonstra que os romanos obtiveram seu 
êxito no mundo por causa da busca e veneração des-
sas virtudes, até mesmo como deusas em si. Engana-
dos por não conhecerem a verdade do monoteísmo 
cristão, puderam gozar dos dons das virtudes. No 
caso, o objetivo é a glória, a honra e o mando, isto 
é: o reconhecimento entre os pares da vitória, essa 
vitória considerada justa e respeitável, e, enfi m, o po-
der de mando entre seres humanos e Estado oriundo 
dessa glória e honra. Por isso que se explica a exis-
tência do Império Romano como dom de Deus para 
os romanos.

A própria existência de seres humanos que dese-
javam essas virtudes e não as possuíam demonstra, 
embora com esforço, que traíam as próprias virtudes, 
revela a condição de gratuidade dessas virtudes. Ape-
nas o caminho correto poderia conceder essas virtu-
des e, ainda assim, a forma e para quem era concedi-
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do de forma reta era mistério. Então a conclusão de 
Agostinho sobre a concessão de Deus.

Novamente em A cidade de Deus, Agostinho defi -
ne a virtude e expressa como a sua busca pode obje-
tivamente conceder a felicidade, isto é: a realização 
plena do ser humano em seu gozo pela vida.

A virtude os antigos definiram como a arte de viver bem 
e retamente. Daí, porque em grego virtude se diz arete, 
acreditarem os latinos traduzi-la bem com o nome de 
arte. Se a virtude fosse inseparável das faculdades do 
espírito, que necessidade haveria do deus Cácio para 
torná-los hábeis, isto é: inteligentes, se a felicidade é 
capaz de conferi-lo? Nascer engenhoso é privativo da 
felicidade. Em conseqüência, mesmo quando o não-
nascido não possa tributar culto à Felicidade, para que, 
granjeando-lhe a amizade, lho conceda, aos pais, que 
lho tributam, poderá conceder lhes nasçam filhos enge-
nhosos (Agostinho, 1991, p. 169).

A arte de viver bem e retamente, a arete, é virtude. 
Sendo uma arte, há quem faça bem e quem não faça. 
Mesmo o engenhoso, o inteligente, que pode apro-
ximar-se mais facilmente da felicidade, deve buscar 
essa felicidade, objetivo último da virtude. Toda vir-
tude existe e é concedida pela busca da felicidade. 
Felicidade é viver bem e retamente, a virtude é a 
arte pela qual se encontra essa vida. Mesmo quem 
não tem capacidade de engenhosidade e inteligên-
cia deve buscar essa vida para que os familiares em 
seu entorno possam, sendo pais ou fi lhos, porventura 
conseguir tal felicidade. Também a concepção de que 
é algo que deve ser buscado e não algo inato ao ser 
humano, a virtude deve ser entendida, sempre, como 
uma busca. Por isso Agostinho coloca a questão de 
que, se a virtude fosse algo inseparável do espírito, 
não haveria necessidade de deuses, ou seja: de algo 
além do ser humano, algo que a concedesse.

Apesar da discussão25 entre vontade e graça em 
Agostinho, podemos estabelecer a condição de que 
a virtude é algo que deve ser buscado pela vonta-
de, porém é concedida pela graça divina. Assim, a 
diferença que Agostinho realiza entre querer, poder 
e fazer impõe-se como uma expressão da busca da 
virtude para alcançar a felicidade, isto é: a vida reta 
e boa. Para tanto, as virtudes no mundo pré-cristão, 
que Agostinho investiga, demonstram esta realidade: 
da mesma forma que Deus se revelou aos hebreus, 
também aos pagãos existiam caminhos que indica-
vam a presença do Cristo.

Ao identifi car os objetivos romanos da felicida-
de como glória, honra e mando, Agostinho retoma 
a pessoa de Jesus Cristo como expressão central des-
sas qualidades. Em O livre-arbítrio,26 Agostinho defi -

ne Jesus Cristo como a Força e a Sabedoria de Deus. 
Essa defi nição pode enquadrar-se nas características 
da glória, da honra e do mando romanos. Assim, a 
própria pessoa de Jesus Cristo é em si a mais gloriosa, 
honrada e poderosa, a honra, o poder e a glória são 
exclusivos do Filho de Deus.

Porta-te com ânimo viril, e persevera acreditando na 
verdade em que acreditas, pois nada é mais recomen-
dável que se acredite, embora se mantenha oculta a 
razão por que (tal verdade) é assim, ter de Deus o mais 
alto grau de devotividade. Ora, ninguém acredita que 
ele é onipotente, e que nem por minúscula parcela (da 
sua natureza) está sujeito a mudança. (Não se acredita) 
igualmente que é ele o criador de todas as coisas boas, 
às quais sobreleva. Que também é o dirigente justís-
simo de todas as coisas por ele criadas. E bem assim, 
que não foi ajudado na criação por nenhum outro ser, 
como quem se não bastasse a si mesmo. Daí ter criado 
do nada todas as coisas e que, procedente dele mesmo, 
não tenha criado mas gerado quem lhe fosse igual, esse 
que nós professamos ser o Filho único de Deus, e a 
quem, se pretendemos designá-lo mais acessivelmen-
te, chamamos Força e Sabedoria de Deus, por meio 
da qual fez todas as coisas, que foram feitas do nada. 
Assentes estas verdades, dirijamos os nossos esforços, 
com a ajuda de Deus e pelo modo que vai seguir-se, 
para a intelecção do assunto sobre que me interrogas 
(Agostinho, 1986, pp.25-26).

Aqui, Agostinho exprime a coerência entre acre-
ditar na onipotência de Deus e sua característica de 
Criador. Além de ser a potência original, o criador de 
tudo, é também o justo juiz que determina e condena 
tudo o que acontece no mundo. Também demonstra a 
geração do Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor 
e Ordenador do mundo. Enquanto Deus é potência 
criadora e reguladora, Jesus Cristo é o Ordenador do 
mundo, ou seja: aquele que domina os caminhos da 
vida da boa e reta vida, enfi m, da felicidade. E assim 
expressa os fundamentos da Força e da Sabedoria di-
vina. Essas mesmas características valorizadas pelos 
romanos são atribuídas por Agostinho a Jesus Cristo.

As características de Força e Sabedoria de Deus 
são expressas primeiramente por são Paulo (1Cor 
1,22-31), quando afi rma que Jesus Cristo transforma a 
noção tanto de judeus quanto de gregos na qualidade 
de valores de Força e Sabedoria.

No evangelho de João, a apresentação de Jesus 
Cristo é feita através da Palavra de Deus (Jo 1,1-18), 
que é o meio pelo qual tudo foi feito, onde se encon-
tra a vida enquanto luz que dispersa as trevas, que é 
voltada para Deus e é o próprio Deus. Também se re-
vela na encarnação da Palavra, como um homem que 
veio mostrar, ensinar e doar a capacidade humana de 
amar como o próprio Deus ama.
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Para tal doação, Agostinho refl ete sobre a virtude 
como fazendo parte dessa doação do amor. Embo-
ra haja diferença entre a revelação de Jesus Cristo, 
sua vida e sua ressurreição, as demais virtudes hu-
manas apresentadas no decorrer da história também 
são encontradas, enquanto dons de Deus, na pessoa 
de Jesus Cristo. Assim especifi ca o professor Antônio 
Soares Pinheiro, tradutor e comentador da edição de 
O livre-arbítrio por nós adotada, objetivamente, o que 
se entendia por virtude:

O latim dispunha do substantivo virtus (virtude), mas 
não possuía o adjetivo correspondente. Uma das ex-
pressões a que se recorria para suprir essa falta era o 
adjectivo justus, e isso contribuía para que um dos sen-
tidos da palavra justitia (justiça) viesse a ser o de vir-
tude. Por outro lado, tanto justus como justitia ora se 
aplicavam a determinada virtude, ora à posse normal 
de todas, ora à sua posse no supremo grau de perfeição. 
A par dessas acepções, justiça designava também o que 
hoje por ela entendemos, isto é: a virtude que obriga a 
dar a cada um o que lhe pertence ou é devido (Pinhei-
ro, 1986, p. 52).

Segundo essa defi nição, virtude pode ser enten-
dida através da concepção de uma determinada vir-
tude, ou como a posse de todas as virtudes em certo 
grau ou o domínio máximo de certa virtude. A rela-
ção, portanto, entre virtude e justiça se expressa de 
forma íntima. O fato de justiça e justo serem associa-
dos ao fundamento da virtude pode fazer com que 
sejam confundidos o virtuoso com o justo. Aqui é ne-
cessário, então, diferenciarmos o que é exatamente a 
justiça em termos de Agostinho.

A virtude é a arte de viver bem e retamente, que 
é a felicidade. Logo a virtude é a arte de se chegar à 
felicidade. Porém existem várias virtudes como cami-
nhos para esse objetivo. Virtude pode ser entendida 
tanto como a vida virtuosa como uma determinada 
virtude ou como o domínio supremo de perfeição. 
Assim, é necessário entendermos como Agostinho 
compreende essas virtudes, além da justiça, que 
expressa seu fundamento mais íntimo. Para tal, no 
próprio O livre-arbítrio, existe uma defi nição de tais 
virtudes, que são retomadas em toda a obra de Agos-
tinho, até n’A cidade de Deus.

[...] prudência é o conhecimento do que se deve bus-
car, e do que se deve evitar.

[...] fortaleza é aquela aficiência27 pela qual despreza-
mos todas as incomodidades e perdas de bens, que não 
estão em nosso poder.

[...] a temperança é a aficiência que reprime e afasta a 
vontade das coisas que se desejam aviltantemente.

No tocante à justiça, que diremos ser ela senão a virtu-
de pela qual se dá a cada um o que é seu?

(Agostinho, 1986, pp. 59-60)

São essas as quatro virtudes que Agostinho defi -
ne como fundamentos da felicidade. Todos os impé-
rios pagãos de alguma forma conseguiram seu po-
der, honra e glória através dessas quatro virtudes. São 
chamadas de cardeais, porque indicam a direção da 
vida reta e boa, a felicidade. Ao aproximar o termo 
virtude de justiça, também é necessário apontar as 
outras três virtudes, para que fi que claro que o virtuo-
so não é apenas o justo, mas aquele que busca as três 
outras virtudes.

Dessa forma, ao designar Jesus Cristo como Força 
e Sabedoria de Deus, Agostinho também apresenta 
as virtudes humanas que o próprio Cristo possuía e 
concedia. Força é a fortaleza, como a superação das 
perdas e danos que sofremos — físicos, psíquicos ou 
sociais —, e justiça é a capacidade humana e social 
de distribuição de bens físicos, psíquicos e sociais. 
Enquanto por sabedoria presume-se a temperança 
— como autocontrole e discernimento também físi-
co, psíquico e social —, a prudência — como conhe-
cimento daquilo que move o ser humano, seja para 
o bem, seja para o mal, e a capacidade de distinguir 
a ambos.

O pensamento de Agostinho sobre as virtudes ex-
pressa-se, então, como um fundamento de ligação 
com Deus. A virtude é o caminho da felicidade, e 
essa felicidade é a união com Deus, é sua fruição,28 
entendido como a alegria, o gozo de estar junto com 
Deus. É esse o caminho que o cristão, ao seguir Jesus 
Cristo, deve abraçar. As virtudes são dons de Deus 
assim como a própria união com Deus. O caminho 
virtuoso fundamental é o seguimento de Jesus Cristo 
em seus ensinamentos e práticas. É a vida de Jesus 
Cristo que demonstra a verdadeira felicidade, que é 
a alegria da ressurreição, a glória, como verdade do 
amor de Deus e da possibilidade humana de estar 
unido a esse Deus.

Beowulf e as virtudes
Depois de defi nirmos os conceitos literários de 

Tolkien, e as defi nições de virtude de Agostinho, re-
tomamos agora como Tolkien avalia o poema Beo-
wulf. Em seu ensaio Beowulf: The Monsters and the 
Critics (1936), Tolkien busca compreender esse texto 
que narra as aventuras do príncipe dos geats, povo 
da Suécia atual, no século IV d.C., que parte para 
Heorot, o salão do hidromel do rei Hrothgar, do povo 
dos dinamarqueses. Em busca de glória, o príncipe 
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Beowulf, dos geats, descobre que Heorot é atacada 
constantemente por Grendel, monstro antropomórfi -
co que devora os maiores guerreiros do rei Hrothgar. 
Depois de lutar e matar o monstro, Beowulf também 
derrota a mão de Grendel, retornando como herói 
honrado e glorioso para sua terra.

Depois de muitos anos, agora como rei dos geats, 
Beowulf enfrenta sua derradeira batalha, ao enfrentar 
o dragão que ataca seu povo. Graças à ajuda de seu 
parente Wiglaf, e com o sacrifício do próprio Beo-
wulf, o dragão é morto. Porém o funeral de Beowulf 
prenuncia a era de tristeza dos geats, pois o maior de 
seus guerreiros e seu próprio rei está morto.

Ao estudar o poema, Tolkien elenca sete pontos-
chave em sua compreensão. São esses pontos que 
nos permitem fazer uma aproximação entre o pensa-
mento literário de Tolkien expresso em On Fairy-Sto-
ries e a fi losofi a de Agostinho sobre as virtudes.

Esse poema foi analisado por Tolkien em seu en-
saio como um poema. Eis o primeiro ponto impor-
tante. O valor literário em termos de beleza e força 
criativa. Tolkien ressalta esse ponto justamente por-
que quer delimitar sua crítica entre entender Beowulf 
como um documento histórico ou como um tratado 
teológico. Quer justamente fazer o que considera o 
meio-termo entre ambos. Não é algo teórico fi losó-
fi co ou conceitual, é um poema escrito para retratar 
beleza, encantamento e arte, ao mesmo tempo que 
não é um documento histórico, porque não trata exa-
tamente da história documental ou administrativa de 
qualquer instituição ou corpo burocrático. São mitos 
e lendas de um povo.

Aqui, aproximamo-nos de seu conceito de sub-
criação. A importância de um poema é mais do que 
seu valor estético. Não é porque é belo, mas porque 
é bom e verdadeiro. A preocupação de Tolkien em 
afi rmar que seu estudo é sobre o poema, e não so-
bre seus conceitos ou sobre seu contexto histórico, 
é para ressaltar que o próprio poema, enquanto arte, 
expressa conceitos e um contexto, porém isso não 
é o mais importante. O importante é exatamente o 
impacto que o poema tem sobre o leitor. Sobre as 
refl exões que podem ou não possuir a aplicabilidade 
em outros tempos e outros pensamentos.

É exatamente esse segundo ponto que Tolkien 
aprofunda em seu ensaio. Faz diferença entre alego-
ria e mito. Para Tolkien, a alegoria possui um signi-
fi cado direto do signifi cante. O que é representado 
pode ser explicado sem maiores difi culdades através 
daquilo que representa. Não é assim que Tolkien es-
tuda em Beowulf:

The myth has other forms than the (now discredited) 
mythical allegory of nature: the sun, the seasons, the 
sea, and such things... The significance of a myth is not 
easily to be pinned on paper by analytical reasoning. 
It is at its best when it is presented by a poet who fells 
rather than makes explicit what his theme portends; 
who presents it incarnate in the world of history and 
geography, as our poet has done. Its defender is thus at 
a disadvantage: unless he is careful, and speaks in par-
ables, he will kill what he is studying by allegory, and, 
what is more, probably with one that will not work. For 
myth is alive at once and in all its parts, and dies before 
it can be dissected (Tolkien, 1997, p.15)29

A crítica de Tolkien em relação à racionalidade 
analítica se funda no resgate do pensamento mítico. 
A compreensão dos mitos como alegorias de fenôme-
nos da natureza que os antigos não entendiam não 
é aceita por Tolkien, para quem o mito está vivo e é 
mais fácil um poeta compreendê-lo do que um cien-
tista moderno.

Essa concepção mais uma vez corrobora seu con-
ceito de subcriação, e mesmo o de eucatástrofe. Ao 
estar vivo, o mito produz sentimentos e realidade que 
a razão analítica não consegue explicar. Somente 
a poesia pode aproximar-se dessa explicação, des-
sa verdade que o poeta pode exprimir com base no 
mundo da história e da geografi a, ou seja: no tempo e 
no espaço que pode ser compreendido pelos seus pa-
res. Isso não signifi ca que o próprio mito esteja preso 
neste tempo e espaço, porém é a maneira do poeta 
expressar essa realidade mítica que não pode ser ex-
plicada nem mesmo alegoricamente.

De mesma forma, ao refl etir sobre a fi losofi a de 
Agostinho, as mesmas virtudes que são encontradas 
nos diversos povos independem do tempo e do espa-
ço. Jesus Cristo é atemporal, e embora sua revelação 
aconteça em determinado tempo da história isso não 
signifi ca que os demais tempos não tivessem virtudes 
que refl etissem seu caminho. A relação que Tolkien 
faz com o mundo primário, e daí a compreensão das 
virtudes, pode ser alargada para as estórias de fadas, 
e daí o entendimento do mito como eco do Evange-
lho, independente do tempo e do espaço.

No terceiro ponto de análise de Tolkien em rela-
ção a Beowulf, a importância simbólica é expressa. 
O dragão é o mal. Esse símbolo30 está presente em 
várias culturas, seja a serpente malévola do relato do 
Gênesis (3,1-14), seja a serpente de Midgard,31 da mi-
tologia escandinava, que circula o mundo e vai des-
pertar no Ragnarok, o fi m dos tempos. Seja o dragão 
enfrentado e morto pelo rei Beowulf, que morre por 
causa dos ferimentos, seja o dragão cor de fogo do 
Apocalipse cristão (Ap 12,1-18).
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Para Tolkien, o dragão é o mal absoluto, a morte 
como derradeiro fi m. Na mitologia escandinava, o 
Ragnarok termina com todos os deuses derrotados, 
mas com os gigantes mortos, e Surtur, o grande de-
mônio do fogo, incendeia tudo e é o fi m dos tempos. 
Para Beowulf, o que importa para conseguir glória, 
honra e comando é a capacidade de resistir aos ape-
los da covardia e da fraqueza de decisão. O mundo 
da pós-morte também não oferecia descanso eterno, 
pois os grande guerreiros também viveriam apenas 
para lutar no fi m dos tempos, onde todos seriam der-
rotados, inclusive os deuses.

Aqui, estabelecemos o quarto ponto do estudo de 
Tolkien, e o fundamental em relação às virtudes de 
Agostinho: o dogma da coragem na mitologia escan-
dinava. A principal virtude trazida pela narrativa de 
Beowulf ecoa o fundamento mitológico do Ragnarok. 
O que importa é não desistir. Não há esperança de 
vitória, nem mesmo com a ajuda dos deuses, porque 
os próprios deuses estão fadados a morrer.

Embora seja um texto que traga Grendel e sua mãe 
como monstros antropomorfos e devoradores de seres 
humanos, ambos são descendentes do Caim da Escri-
tura hebraica. Assim, a presença do cristianismo no 
texto é clara, também nos valores que os reis trazem 
em si. Força e sabedoria são as marcas fundamentais 
nos ideais propostos nos reis, assim como Agostinho 
expressa a pessoa de Jesus Cristo.

Tanto Hygelac, reis dos geats, tio de Beowulf e 
seu antecessor no trono, quanto Hrothgar e o próprio 
Beowulf como rei giram nessa tensão entre força e 
sabedoria. Enquanto Hrothgar, rei dos dinamarque-
ses, é a sabedoria, monoteísta, acolhedor e doador 
de anéis,32 porém já idoso e sem forças para enfrentar 
Grendel, que ameaça seu povo; enquanto Hygelac 
é o valoroso rei dos bravos geats, povo do próprio 
Beowulf, rei que morre em batalha em invasão de ou-
tros povos, Beowulf é apresentado como aquele que 
consegue ter a sabedoria e a força durante seu tempo 
de juventude e de herói, ao matar Grendel, e governa 
com sabedoria seu povo quando se torna rei, e não 
foge da batalha contra o inimigo último, símbolo do 
próprio mal, o dragão.

Embora todos esses símbolos possuam concomi-
tância entre as Escrituras e a fi losofi a de Agostinho em 
relação à força e à sabedoria, e à mitologia escandi-
nava, Tolkien apresenta a formulação própria do texto 
de Beowulf como a visão da coragem caracetrística 
da virtude escandinava.

So regarded Beowulf is, of course, an historical docu-
ment of the first order for the study of the mood and 
thought of the period and one perhaps too litlle used for 

the purpose by professed historians. But it is the mood 
of the author, the essential cast of his imaginative ap-
prehension of the world, that is my concern, not history 
for its own sake; I am interested in that time of fusion 
only as it may help us to understand the poem. And 
in the poem I think we may observe not confusion, a 
half-hearted or a muddled business, but a fusion that 
has ocurred at a given point of contact between old and 
new, a product of thought and deep emotion.

“One of the most potent elements in that fusion is the 
Northern courage: the theory of courage, which is the 
great contribution of early Northern literature (Tolkien, 
1997, p. 20).33

Aqui, Tolkien demonstra sua preocupação funda-
mental: a apreensão imaginativa do poeta que escre-
veu Beowulf. De fato, o conceito de estória de fada 
como uma subcriação se apresenta também em Beo-
wulf. O mundo primário é descrito, porém com ele-
mentos que estão presentes no caldeirão de estórias. 
Dragão, Caim, Grendel e sua mãe estão em combate 
com fi guras de reis e heróis que se balizam nas vir-
tudes de Agostinho. A teoria da coragem, ou o dog-
ma, que Tolkien apresenta em seu ensaio, nos mostra 
o quão importante esse fundamento se apresenta na 
narrativa de Bewoulf. Da mesma maneira que os ro-
manos receberam seu Império como dom de Deus 
através das virtudes, os escandinavos também man-
tiveram sua cultura e sua tradição através do dom da 
coragem.

É possível traçar paralelos com as virtudes de 
fortaleza, justiça, temperança e prudência através 
do dogma da coragem. E este é o quinto ponto que 
Tolkien apresenta em Beowulf. Tal ponto de fusão en-
tre a cristandade e o pensamento pagão é o que se 
apresenta no poema. Não algo misturado de forma 
desordenada, mas uma coerência e uma harmonia 
que produz um poema com valor em si mesmo.

Neste ponto, ao entender o pensamento pagão de 
Beowulf e ao mesmo tempo expressar o monoteísmo 
de Hrothgar e a descendência de Grendel até Caim, 
as escrituras se fazem presente. Na mitologia escan-
dinava, não há salvação, nem mesmo para os mais 
fortes. O Ragnarok irá consumir tudo, inclusive os 
deuses. A batalha, então, se torna espiritual, pois não 
é mais possível recuar pela própria honra.

A resistência se torna perfeita, porque é sem espe-
rança nenhuma. A noção de que é possível agarrar 
a vitória pela teimosia em continuar lutando mesmo 
sem esperança. Ao concretizar esse dogma, o paga-
nismo de Beowulf se aproxima da Paixão de Jesus 
Cristo, descrita no evangelho de João (Jo 18,1-40), que 
a apresenta de forma diferente da dos demais evange-
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lhos sinóticos, onde Jesus sua sangue (Lc 22,35-53), 
pede para o pai afastar o cálice (Mc 14,32-42), ou 
mesmo duvida da presença do pai em sua agonia na 
cruz (Mt 27,45-51).

No evangelho de João, a quem Tolkien, por tam-
bém chamar-se João (John), considerava seu patrono,34 
Jesus Cristo é apresentado sem medo de seu martírio 
e de sua cruz. Um Jesus Cristo que busca cumprir 
exatamente o plano de Deus sem nenhuma dúvida. 
É a vontade superando qualquer sentimento de fra-
queza.

O sexto ponto do estudo de Beowulf é a apresen-
tação que faz da mitologia do Norte em comparação 
com a mitologia do Sul. Para Tolkien, o continente 
europeu dava muito valor aos deuses do Sul, entendi-
do como o Mediterrâneo, especifi camente o mundo 
greco-romano, e deveria reconhecer melhor as con-
tribuições que foram feitas em sua cultura e forma-
ção, oriundas do mundo do Norte, especifi camente 
da Escandinávia e do anglo-saxão.

No ensaio, Tolkien realiza uma comparação entre 
os deuses e os monstros na Eneida, de Virgílio,35 na 
Odisséia, de Homero,36 e no Beowulf. A concepção 
do ciclope como um fi lho dos deuses que os seres 
humanos devem enganar porque invadiram seu lar e, 
assim, dentro de um jogo dos próprios deuses, con-
seguir voltar sãos para suas casas diverge completa-
mente da visão de Grendel, de sua mãe e do dragão.

Em Beowulf os monstros são o mal. Os deuses são 
aliados dos seres humanos em sua tentativa desespe-
rada de lutar uma luta inútil, mas que é a única opção 
para os seres humanos que merecem ser chamados 
assim, com base na glória, honra e poder de coman-
do. Como os objetivos romanos em sua cidade. As 
relações entre os dons das virtudes são fundamentais 
na análise dos monstros e dos deuses. Mesmo conde-
nando os deuses romanos como demônios e ilusões, 
Agostinho via nas virtudes o meio pelo qual Jesus 
Cristo poderia manifestar-se em mundos que ainda 
não o conheciam. Isso refl ete muito mais as descri-
ções dos monstros e dos gigantes (Gn 6,1-8) como 
adversários de Deus no Gênesis. A aproximação é 
mais direta entre Beowulf e as Escrituras cristãs. Da 
mesma forma, Tolkien interpreta o poema Beowulf 
com essa ênfase.

“In Beowulf we have, then, an historical poem about 
the pagan past, or an attempt at one — literal historical 
fidelity founded on modern research was, of course, not 
attempted. It is a poem by a learned man writing of 
old times, who looking back on the heroism and sor-
row feels in them something permanent and something 
symbolical. So far from being a confused semi-pagan 

— historically unlikely for a man of this sort in the pe-
riod — he brought probably first to his task a knowled-
ge of Christian poetry, especially that of the Caedmon 
school, and specially Genesis… Secondly, to his task 
the poet brought a considerable learning in native lays 
and traditions… (Tolkien, 1997, pp. 26-7).37

Essa concepção do sentimento de pesar e de 
heroísmo de um povo pagão, provavelmente da pró-
pria tradição e cultura do ser humano instruído, é o 
principal elo de ligação entre a escritura de Beowulf 
e Agostinho. Da mesma forma que o bispo de Hipo-
na, professor de cultura romana, estudioso dos mitos 
e lendas de Roma, busca no passado de sua civili-
zação, e mesmo nos cultos dos deuses, aquilo pelo 
qual Deus concedeu certa virtude, o texto anglo-sa-
xão faz o mesmo.

Sentir algo de permanente e simbólico, a verdade, 
expressa em versos e linhas que ecoam a teoria da 
coragem, o dogma da luta desesperançada, da for-
ça e sabedoria de Deus, Jesus Cristo, que é insensa-
tez para os gregos e escândalo para os judeus (1Cor 
1,23). Eis os reis que devem ser seguidos, aqueles aos 
quais Deus concedeu as virtudes que indicam sua 
predileção e seu caminho em direção à verdade da 
lei inscrita nos corações.

É essa mesma escrita que refl ete as estórias de fa-
das. O Evangelho justifi ca Beowulf, Eneida, Odisséia, 
Gênesis. E também os elfos e hobbits de O senhor 
dos anéis, do Silmarillion e do Hobbit. O fato de o 
ser humano poder criar estórias de fadas signifi ca o 
fato de querer investigar as causas primeiras de sua 
conduta e de suas virtudes. Por que ser justo, pru-
dente, temperante e forte é o que busca responder 
nas estórias de fadas. E é justamente o Evangelho que 
permite que tais anseios sejam portadores dessa ver-
dade revelada.

Finalmente, o sétimo ponto que Tolkien resgata 
em Beowulf é a construção do pensamento no texto 
e não de sua história. Tolkien quer encontrar aquilo 
que permanece enquanto verdade, especifi camente 
traduzida nas virtudes, apresentadas através da narra-
tiva simbólica de monstros e heróis. O confl ito contra 
o mal, simbolizado pelo dragão, é justamente o mes-
mo confl ito do Apocalipse cristão.

É o caráter inumano dos monstros que extrapo-
la a refl exão de cunho histórico e de registro. São 
justamente as batalhas contra seres sobre-humanos e 
sobrenaturais que remetem a investigação e o pensa-
mento sobre a realidade natural. A discussão cósmica 
sobre o destino da vida humana, seus esforços e suas 
virtudes. As estórias de fadas têm como centro a refl e-
xão sobre a natureza. É o ser humano diante daquilo 
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que pode e não pode. Seus limites diante do mistério 
e suas conquistas e descobertas diante da criação.

It just because the main foes in Beowulf are inhuman 
that the story is larger and more significant than this 
imaginary poem of a great king´s fall. It glimpses the 
cosmic and moves with the thought of all men concer-
ning the fate of human life and efforts (Tolkien, 1997, 
p.33).38

Para muito além da discussão política, seja glorio-
sa, seja honrada, as estórias de fadas tratam do des-
tino e do sentido dos seres humanos. As virtudes, o 
exemplo do rei, não são fundamentais em si mesmas, 
somente em direção ao mistério do sobre-humano. 
Assim, a aproximação entre a permanência das vir-
tudes presentes nas estórias de fadas, mitológicas e 
inventadas, é a permanência da eternidade de Deus.

As virtudes são dons de Deus e também eternas 
enquanto tais, porque estão presentes em Jesus Cris-
to enquanto verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É 
isso que justifi ca sua existência em outros povos an-
tes de Jesus Cristo e de diferentes culturas e tradições. 
Agostinho, no trecho fi nal de O livre-arbítrio, nova-
mente apresenta essa conclusão, quando entoa quase 
um hino à retitude, o domínio pleno das virtudes.

É, porém, tão grande a beleza da retitude, tão grande 
o enlevo da luz eterna, isto é: da Verdade e Sapiência 
incomutável, que mesmo se não fosse permitido per-
manecer nela mais que pelo espaço de um dia, só por 
isso se desprezariam, com razão e merecidamente, inu-
meráveis anos desta vida, embora cheios de delícias, e 
de superabundância de bens temporâneos. Com efeito, 
não foi dito pelo salmista sem fundamento, ou com pe-
queno afeto: pois um só dia nos vossos átrios vale mais 
que milhares. Se bem que isso se pode entender noutro 
sentido, referindo-se os milhares de dias à mutabilidade 
do tempo, e designando-se pelo apelativo dia a imuta-
bilidade da eternidade (Agostinho, 1986, p. 266).
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1 “Mas no momento em que a esperança morria em 

Sam, ou parecia morrer, ela se transformou em 
uma nova força. O rosto simples do hobbit ficou 
austero, quase cruel, no momento em que sua 
disposição se endureceu, e ele sentiu um frêmito 
percorrer-lhe pernas e braços, como se tivesse se 
transformado em alguma criatura de pedra e aço, 
que não poderia ser subjugada nem pelo desespero, 
nem pelo cansaço, nem por milhas infindáveis de 
terra desolada” (Esteves, 2000, p. 989).

2 Folclorista escocês (1824-1905). Um dos primeiros 
compiladores de lendas e contos de fadas 
escandinavos e da Grã-Bretanha.

3 Folclorista escocês (1844-1912). É atribuído a Lang 
a descoberta de uma relativa presença da crença 
em um ser supremo em muitas populações não-
letradas, criador e indicador ético. Ver: FIROLAMO, 
Giovanni & PRANDI, Carlo. As ciências das 
religiões. São Paulo, Paulus, 1999.

4 Nasceu na África do Sul em 1892, no período do 
imperialismo inglês na África. Mudou-se para a 
Inglaterra ainda criança, onde estudou, trabalhou 
como professor de filologia e anglo-saxão nas 
universidades de Leeds e Oxford. Casou-se com 
Edith Bratt, teve quatro filhos, foi católico convicto 
e questionou fortemente a fundamentação do 
nazismo na mitologia escandinava. Morreu 
em 1973, com honras do Império Britânico e 
consagrado no mundo inteiro por sua criação. 
Ver: CARPENTER, Humphrey. J. R .R. Tolkien. Uma 
biografia. São Paulo, Martins Fontes, 1992.
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5 Termo cunhado pelo próprio Tolkien, em suas 
cartas, para descrever a totalidade de sua criação 
literária relativa à Terra-média.

6 Mais antigo poema escrito em anglo-saxão. Datado 
do século VII d.C., trata da cultura escandinava e 
da mitologia pagã e elementos cristãos. Ver: LOYN, 
H.R.. Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro, 
Jorge Zahar Editor, 1990.

7 Entendido como uma narrativa de criação do 
mundo ou de algum fenômeno natural, humano ou 
sobrenatural, o mito é uma constante em todas as 
religiões. Ver: CROATTO, Severino. As linguagens 
da experiência religiosa. São Paulo, Paulinas, 
2001.

8 Escritor norte-irlandês (1989-1963), professor em 
Oxford e Cambridge de literatura inglesa. Sua 
conversão ao cristianismo é atribuída às conversas 
com o professor Tolkien.

9 “Benditos os que em rima fazem lenda/ao tempo 
não-gravado dando emenda./Não foram eles que a 
Noite esqueceram,/ou deleite organizado teceram,/
ilhas de lótus, um céu financeiro, perdendo a alma 
em beijo feiticeiro/(e falso, aliás, pré-fabricado,/
falaz sedução do já deturpado)” (Lopes, 2006, p. 
158).

10 Considerado primeiro grande poeta grego, suas 
obras datam do século VIII a.C. e marcam a poesia 
épica.

11 Relativa a Platão (428-347 a.C.), filósofo grego 
cujas obras fundam o pensamento ocidental.

12 Existe uma leitura da obra de Tolkien como crítica à 
Modernidade, entendida como capitalismo, Estado-
Nação e ciência moderna, daí sua necessidade 
de recuperar valores pré-cristãos. Inspirados nas 
obras de literatura medieval, como os romances 
corteses e as canções de gesta, os escritores 
medievais estabeleceriam uma literatura com fins 
de exaltar virtudes e valores na formação cultural 
da cristandade. Ver: CURRY, Patrick. Defending 
Middle-earth. Tolkien: Myth and Modernity. 
London, HarperCollins, 1997.

13 Humphrey Carpenter, biógrafo de Tolkien, mostra 
que sua vida esteve sempre ligada a um resgate de 
virtudes cristãs, principalmente pela vida de Tolkien 
durante as guerras mundiais e pelo imperialismo 
inglês.

14 Jornalista e mestre em estudos lingüísticos pela 
USP. Participa de páginas na internet de divulgação 
e estudo das obras de J. R. R. Tolkien. Ver:< www.
valinor.com.br>.

15 Relativo a René Descartes (1596-1650), matemático 
e filósofo francês, considerado um dos fundadores 
do pensamento moderno. Sua principal tese é a 

fundação da razão como elemento possível de 
encontro com a verdade do mundo, daí o aforismo 
“penso logo existo”, presente em seu Discurso do 
método (1637).

16 Ciência que estuda o desenvolvimento de 
determinada língua, assim como seus principais 
registros históricos e transformações no decorrer 
do tempo.A preocupação com o documento da 
língua é fundadora da filologia.

17 Filólogo alemão (1823-1900). Considerado um dos 
fundadores das Ciências da Religião. Pesquisou 
as religiões orientais e a mitologia européia. Ver: 
FIROLAMO, Giovanni & PRANDI, Carlo. As 
ciências das religiões. São Paulo, Paulus, 1999.

18 “Contudo, essas coisas de fato se tornaram 
entrelaçadas — ou talvez elas tenham sido 
separadas há muito tempo e tenham desde então 
tateado vagarosamente, através de um labirinto 
de erro, de confusão, de volta à re-fusão. Mesmo 
as estórias de fadas como um todo têm três faces: 
a mística voltada para o sobrenatural; a mágica 
voltada para a natureza; e o espelho de escárnio e 
pena voltado para o ser humano. A face essencial 
de Feéria é a do meio, a mágica. Mas o grau em 
que as outras aparecem (se aparecem) é variável, 
e pode ser decidido pelo contador de estórias 
individual” (Lopes, 2006, p. 73).

19 Essa visão de re-encantamento pode ser uma 
resposta a um teórico alemão de uma geração 
anterior a Tolkien, Max Weber (1864-1920), que 
aponta como uma característica da Modernidade 
um desencantamento do mundo, entendido como 
a saída do pensamento idealista religioso das 
práticas cotidianas. Ver: FIROLAMO, Giovanni 
& PRANDI, Carlo. As ciências das religiões. São 
Paulo, Paulus, 1999.

20 Na tradição católica, afirma-se Deus como criador 
do mundo e toda realidade em que vivemos como 
obra sua. Tolkien, por diversas vezes, defendeu a 
religião e a Igreja Católica. Nas escrituras bíblicas, 
narrativa da criação, tanto na tradição judaica, no 
Antigo Testamento, como centro em Deus criador, 
como nos evangelhos, o Novo Testamento, vendo 
Deus como Pai, tal qual na oração do pai-nosso.

21 “Mentiras não compõem o peito humano,/que 
do único Sábio tira o seu plano/e o recorda. Inda 
que alienado,/algo que não se perdeu nem foi 
mudado./Desgraçado está, mas não destronado,/
trapos da nobreza em que foi trajado,/domínio do 
mundo por criação:/o deus Artefato não é o seu 
quinhão,/homem, subcriador, luz refratada/em 
quem a cor branca é despedaçada/para muitos 
tons, e recombinada,/forma viva mente a mente 
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passada./Se todas as cavas do mundo enchemos/
com elfos e duendes, se fizemos/deuses com casas 
de treva e de luz,/se plantamos dragões, a nós 
conduz/um direito. E não foi revogado./Criamos 
tal como fomos criados” (Lopes, 2006, p. 156).

22 “Não é difícil imaginar a excitação e a alegria peculiar 
que alguém sentiria se alguma estória de fadas 
especialmente bela se mostrasse ‘primariamente’ 
verdadeira, sua narrativa ser história, sem, por 
meio disso, necessariamente perder a significância 
alegórica ou mítica que possuíra. Isso não é 
difícil, porque não se exige que se tente conceber 
qualquer coisa de uma qualidade desconhecida. 
A alegria teria exatamente a mesma qualidade, se 
não o mesmo grau, que a alegria à qual a ‘virada’ 
numa estória de fadas dá: tal alegria tem o próprio 
sabor da verdade primária (de outra forma o seu 
nome não seria alegria.). Ela olha adiante (ou atrás: 
a direção a esse respeito é desimportante) para a 
Grande Eucatástrofe. A alegria cristã, a Glòria, é do 
mesmo tipo; mas é preeminente (infinitamente, se 
nossa capacidade não fosse finita) elevada e alegre. 
Porque essa estória é suprema, e é verdadeira. A 
arte foi verifeita. Deus é o Senhor, de anjos, de 
seres humanos — e de elfos. Lenda e história se 
encontraram e fundiram” (Lopes, 2006, p. 137).

23 Aurelius Agostinus (354-430 d.C.) é considerado 
um dos pilares da filosofia cristã. Professor de 
retórica, filósofo, sacerdote, fundador de mosteiros 
e enfim bispo de Hipona, na África romana, sua 
vasta obra foi lida e suas idéias foram a base de 
toda cristandade medieval.

24 Livro extenso e cheio de referências ao mundo 
antigo, tanto romano como hebraico, A cidade de 
Deus (413-426) foi escrito como fundamento da 
percepção cristã da história, das instituições e do 
poder. Após a destruição de Roma em 410, e após 
o embate pelagiano sobre o livre-arbítrio e a graça, 
Agostinho se dedica a descrever como Deus age 
entre os seres humanos e na história do mundo, 
conduzindo a humanidade em direção à salvação 
e de acordo com os planos divinos.

25 Uma das maiores polêmicas do pensamento 
agostiniano é a revisão que o autor realiza de 
suas primeiras obras. Sobre a questão do querer, 
poder e fazer, no livro a Graça e liberdade (427), 
após a condenação das doutrinas pelagianas, 
Agostinho se propõe a elucidar as relações entre 
graça, que é concessão gratuita de Deus, algo fora 
da capacidade humana, e liberdade, como atributo 
que caracteriza a vontade humana. Afirmando 
que tanto uma como a outra são necessárias na 
dinâmica da salvação, Agostinho afirma que ao ser 

humano é necessário querer a graça e para isso é 
necessário a liberdade, porém não cabe a ela poder 
e fazer, que é concessão da graça.

26 Livro escrito em forma de diálogo. Agostinho 
traça os primeiros fundamentos de sua filosofia, 
que busca compreender como é possível ao ser 
humano cometer o mal e ao mesmo tempo buscar 
o bem. A resposta se faz na análise das várias 
opções do ser humano em relação a Deus, e a 
irrestrita capacidade humana de agir livremente. 
Em O livre-arbítrio (387) muitos críticos indicam 
a contradição entre querer e poder que Agostinho 
apresenta no conjunto de sua obra. 

27 Pinheiro (1986), em nota explicativa do texto, afirma: 
“Termo derivado do verbo latino afficere, traduz a 
palavra affectio, e designa qualquer disposição ou 
estado psíquico, em geral de componente afetiva” 
(p. 59).

28 Em O livre-arbítrio, em nota explicativa, Pinheiro 
define assim fruição: “No texto latino, encontra-se 
o verbo perfrui, que se poderia verter por gozar. 
Evita-se esta expressão por encontrar-se bastante 
materializada, e por Agostinho ter criado a célebre 
doutrina moral do uso contraposto à fruição, 
reservando para esta a suprema alegria da posse 
de Deus. Em conexão com essa doutrina, difruir 
exprime o ato de alegria espiritual” (p. 60).

29 “O mito tem outras formas do que a (agora 
desacreditada) alegoria mítica da natureza: o sol, 
as estações, o mar e essas coisas... O significado 
de um mito não é facilmente posto no papel pela 
racionalidade analítica. Este é melhor quando é 
apresentado por um poeta que sente ao invés de 
explicitar o que o tema ostenta; que o apresenta 
encarnado no mundo da história e da geografia, 
como nosso poeta tem feito. Seu defensor está em 
desvantagem: a não ser que ele seja cuidadoso e fale 
em parábolas, ele vai matar o que está estudando 
através da alegoria, e, mais ainda, provavelmente 
isso não vai funcionar. Pois o mito está vivo como 
um um todo e em todas as suas partes, e morre 
antes que possa ser dissecado” (tradução minha).

30 Na discussão do símbolo, é a representação que 
une uma figura conhecida e representável ao 
mistério não-representável. O dragão pode ser 
descrito, mas o que de fato ele significa não. Eis 
a fundamental diferença entre uma alegoria, que 
podemos explicar o que representa, e o símbolo, 
que mantém uma parte no âmbito do mistério. Ver: 
CROATTO, Severino. As linguagens da experiência 
religiosa. São Paulo, Paulinas, 2001.

31 Midgard era o reino do meio, como a mitologia 
escandinava chamava a Terra em que moramos. A 
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serpente é morta por Thor, o deus do trovão e da 
guerra, que anda nove passos e morre por causa 
do veneno. A relação entre este trecho do mito e 
a morte de Beowulf é notória. Thor é considerado 
o deus mais poderosos depois de Odin, o pai dos 
deuses. Ver: BULFINCH, Thomas. O livro de ouro 
da mitologia. A Idade da Fábula. Rio de Janeiro, 
Ediouro, 1999.

32 O símbolo de doação de anéis está ligado à 
capacidade do rei de estabelecer alianças e 
compromissos, assim como sua generosidade. 
Ver: GALVÃO, Ary Gonzales. Beowulf. São Paulo, 
Hucitec, 1992.

33 “Beowulf é considerado, naturalmente, um documento 
histórico de primeira ordem para o estudo do modo e do 
pensamento do período e talvez demasiado pouco usado 
para a finalidade por eminentes historiadores. Mas é o modo 
do autor, o molde essencial de sua apreensão imaginativa 
do mundo, que é meu interesse, não história por sua própria 
causa. Eu estou interessado nesta época da fusão somente 
enquanto pode ajudar-nos a compreender o poema. E no 
poema eu penso que nós podemos observar não a confusão, 
um coração dividido ou negócios atrapalhados, mas uma 
fusão que tenha ocorrido em um ponto certo no contato 
entre velho e novo, um produto do pensamento e a emoção 
profunda. Um dos elementos mais potentes nessa fusão é 
a coragem nortista: a teoria da coragem, que é a grande 
contribuição da inicial literatura nortista” (tradução minha).

34 A preocupação de Tolkien de entender como 
os evangelhos podem ser acreditados, mesmo 
trazendo coisas impossíveis, como os milagres, é 
amplamente debatida em suas cartas. A passagem 
do Evangelho de uma estória de fadas, ou seja: 
de mundo secundário a um mundo primário, a 
consciência, ou fé, de que tais coisas realmente 
aconteceram, era o grande fascínio de Tolkien. Ver: 
CARPENTER, Humpfrey (Org.). As cartas de J. R. R. 
Tolkien. Curitiba, Arte e Letra, 2006.

35 Poeta romano (70 a.C. a 19 a.C.), principal poeta 
épico em língua latina. Considerado o poeta que 
inspirou os ideais imperiais em Roma.

36 Poeta grego do século VIII a.C., considerado 
fundador da poesia épica grega, cujas obras 
fundamentais são Odisséia e Ilíada, que descrevem 
a guerra de Tróia e o retorno de Ulisses a Ítaca.

37 “Em Beowulf nós temos, então, um poema histórico 
sobre o passado pagão, ou uma tentativa que — a 
fidelidade histórica literal fundada na pesquisa 
moderna, naturalmente, não tentou. É um poema 
por um homem instruído escrevendo sobre tempos 
antigos, que ao olhar para trás no heroísmo e no 
pesar sente neles algo permanente e algo simbólico. 
Assim, longe de ser um confuso semipagão 

— historicamente improvável para um homem 
desse tipo no período — trouxe, provavelmente, 
primeiramente, a sua tarefa um conhecimento 
da poesia cristã, especialmente aquele da escola 
de Caedmon, e especialmente o Gênesis... Em 
segundo lugar, para sua tarefa o poeta trouxe um 
conhecimento considerável em narrativas e em 
tradições nativas...” (tradução minha).

38 “É justamente porque os principais adversários em 
Beowulf são inumanos que a estória é mais larga e 
mais significativa que esse imaginário poema sobre 
a queda de um grande rei. Isso vislumbra o cosmo 
e se move com o pensamento de todos os seres 
humanos preocupados com o destino humano e 
seus esforços” (tradução minha).
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A Poesia Mística da Libertação: Um 
estudo psicológico da Eucaristia

Roberto Rosas Fernandes*

Resumo: O presente trabalho é uma interpretação psicológica de poemas de Adé-
lia Prado, que foram escolhidos por tecerem uma refl exão simbólica do terreno reli-
gioso na modernidade. Em Missa das 10 e Tabaréu, a poeta questiona aspectos fi xa-
dos, tanto da religiosidade quanto da racionalidade. Este trabalho busca integrar as-
pectos do Cristianismo introvertido aos do extrovertido, por meio do Arquétipo da 
Alteridade, tendo a Eucaristia como o revelador ponto de encontro entre os dois.
Palavras-chaves: Adélia Prado, poesia mística, Arquétipo da Alteridade, Eucaristia

Frei Jácomo prega e ninguém entende.
Mas fala com piedade, para ele mesmo,
e tem mania de orar pelos paroquianos. 
As mulheres que depois vão aos clubes, 

os moços ricos de costumes piedosos, 
os homens que prevaricam um pouco em seus negócios 

gostam todos de assistir à missa de frei Jácomo, 
povoada de exemplos, de vida de santos, 

da certeza marota de que ao final de tudo 
uma confissão in extremis garantirá o paraíso. 

Ninguém vê o cordeiro degolado na mesa, 
o sangue sobre as toalhas, 

seu lancinante grito, 
ninguém. 

Nem frei Jácomo.
(Adélia Prado, Missa das 10, 2003)

Frei Jácomo é um símbolo bem captado pela poeta. 
Todos conhecemos um tipo similar: o celebrante ido-
so, com sotaque estrangeiro, que profere, para dentro, 
um discurso autista que soa blindado. Jácomo é um 
burocrata da fé que tem, contudo, muito boa vontade.

Populares como o frei são as missas que nada 
provocam no interior da alma. O sentimento não é 
modifi cado no templo sagrado. Continuamos aéreos, 
profanos, dispersivos, voltados aos nossos próprios 
apegos. Durante a missa, pulamos de um apego para 
o outro e, quando nos damos conta, estamos perdi-
dos, sem nos encontrarmos no ambiente, ou dentro 
de nós mesmos. A poeta retrata uma realidade psí-
quica que é arquetípica. Assim, não se restringe à sua 
paróquia, nem à sua subjetividade. Em paralelo, “as 
mulheres que depois vão ao clube”, “os moços ricos 
de costume piedosos” e “os homens que prevaricam 
um pouco em seus negócios” também constituem 

manifestações arquetípicas, ou seja, personagens tí-
picos de uma religiosidade formal.

Adélia nos leva a entender que a celebração não 
foi, de fato, transformadora. Não cumpriu seu obje-
tivo, pois não houve uma interiorização do mistério 
sagrado e eternamente vivo do sacrifício de Jesus. O 
“corpo glorioso”, como assim denominou São Paulo, 
não foi ativado pela Consciência. Os “fi éis” entraram 
e saíram rastejando-se pelas questões da vida, envol-
tos em suas fi xações e presos ao cotidiano, onde pe-
quenas compensações fazem toda a diferença.

Todos gostam de assistir à missa de Frei Jácomo. 
Gostam, porque não entram em angústia. O ritual 
não leva o fi el a uma refl exão mais abrangente, quer 
seja acerca do mundo que habitamos, quer seja do 
mundo da alma. Com ou sem missa, com ou sem 
transformação, o paraíso é facilmente garantido pela 
doutrina, depois de uma confi ssão in extremis. O jul-
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go Frei Jácomo é generoso e não questiona o ideal 
egoísta. Desse modo, não confronta a sombra, seja 
a individual ou a coletiva. Os pobres que continuem 
pobres. Os ricos que busquem mais riquezas, se 
Deus assim permitir. Os fi éis que pertencem à “elite” 
também não se interessam pela pobreza interior. Para 
eles, o interior não deve ser vasculhado, pois é ape-
nas um desdobramento da exterioridade. Assim pare-
ce ser na poesia: “Ninguém vê o cordeiro degolado 
na mesa, o sangue sobre as toalhas, seu lancinante 
grito, ninguém. Nem frei Jácomo”.

Podemos refl etir que nem Frei Jácomo, símbolo da 
igreja institucionalizada, conformada, nem seus “fi -
éis” passam por um momento de ampliação de Cons-
ciência à hora da missa. É uma missa confortante, um 
“banho de ofurô” coletivo, uma água morna que as Es-
crituras dizem ser o que Jesus menos gostava: “Assim, 
porque és morno e nem é quente nem frio, estou a 
ponto de vomitar-te da minha boca” (Apocalipse 3:16).

Uma refl exão psicológica que busque estudar o 
desenvolvimento da Consciência de Alteridade no 
terreno religioso pode e deve apropriar-se da poesia 
pelo fato de retratar a própria alma. A poesia é a alma, 
fala na sua própria linguagem. Não busca epistemo-
logia, mas apenas a rima. E se arrima no casamento 
da alma com o espírito. O poeta só sossega, quan-
do a poesia está pronta. É um retrato falado de uma 
realidade negada, é o símbolo que não se permitiu 
virar sintoma. É a imagem de uma alma que ousou 
imprimir a sua sensação autônoma, que independe 
da instituição, reagindo assertivamente ao morno e à 
morte. A poesia se lança e ressuscita, mesmo com o 
corpo crucifi cado pela burguesia morna, pelo padre 
morno e pelo rito sem vida. Nas palavras da poeta, “A 
poesia me salvará. Por ela entendo a paixão que Ele 
teve por nós, morrendo na cruz.” (Prado, 2007)

O que há por trás do poema de Adélia? Há a busca 
do “cordeiro degolado”, isto é, o sacrifício da atitu-
de permissiva da Consciência em relação à sombra. 
Nesse sentido, o cordeiro é o símbolo que estrutura a 
Consciência de Alteridade. Jesus, “fato poético desde 
sempre gerado” (Prado, 2007) nos remete à Consci-
ência unifi cada com o sentimento. Ao entrar em con-
tato com o calor do sentimento, a Consciência sofre 
uma transformação, desapegando-se de sua unilate-
ralidade fria e abrindo-se ao outro, tanto o “de fora”, 
quanto o “de dentro”.

Maria Clara L. Bingemer tece uma severa crítica 
àqueles que não se abrem ao outro, que reverenciam 
a imagem de Cristo, mas, simultaneamente, O agri-
dem na pessoa do próximo:

O Cristo que comemos e bebemos na Eucaristia é o 
mesmo que está presente no outro que, diante de nós, 
é seu sacramento e epifania. Comer o corpo e beber o 
sangue do Senhor implicará, portanto, em cuidar, re-
verenciar, respeitar e servir com todo amor, com todas 
as forças e com toda verdade o corpo do outro que 
diante de mim revela a presença do Senhor. Implica, 
sobretudo, fazer-se responsável pelo corpo do outro 
mais carente: do pobre, do órfão, da viúva, do infeliz, 
do doente, do preso. Cuidar para que nada atinja este 
corpo significa lutar para que nada impeça a vida de 
florescer ali, em plenitude, pois ali está sacramental-
mente presente o Corpo de Cristo.

[...] Aproximar-se da mesa eucarística para receber 
o corpo e sangue de Jesus Cristo, deixando atrás 
de si um rastro de morte, destruição ou mesmo de 
omissão e conivência com a violência que assola 
a cidade, o país e o mundo, é uma escandalosa 
contradição. (Bingemer, 2007)

O Confronto com a sombra

O arrependimento é necessário para qualquer iní-
cio de conversão. Ajoelhar-se frente a algo maior sim-
boliza render-se do ser fi nito, sombrio e dependente 
ao Infi nito, ao Poderoso, O que sugere a partilha do 
que temos em excesso, o derretimento do egoísmo 
defensivo e a dissolução das convicções fi xadas. Re-
distribuindo nosso capital interno, alteramos a nossa 
economia. Deixamos, assim, de servir a dois senhores 
ao mesmo tempo. A alma se funde a Deus e reconhe-
ce, Nele, a sua essência, a sua verdade maior, a sua 
verdadeira morada. Frente à suavidade e beleza do 
eterno, os grilhões da vaidade se afrouxam, o orgulho 
se desmorona e reconhecemo-nos fi lhos de Deus e 
não mais “fi lhos do mundo”.

De modo geral, a poesia, pelo seu discurso não 
linear, nos induz ao entendimento simbólico. O 
consciente brinca com o inconsciente, faz-nos bailar 
por dentro e, nessa dança, muitas vezes nos encon-
tramos. O “cordeiro degolado”, sacrifi cado por todas 
as formas de opressão, reside na nossa interioridade. 
Para que haja o encontro com a nossa interioridade 
– e com a nossa sombra e nossa ausência de amor 
- é necessário mergulhar na vida de Jesus, uma po-
esia escrita com seu próprio corpo, com seu próprio 
espírito. É esse o corpo que devemos comer, é esse 
sangue que devemos beber, é o Seu espírito que de-
vemos deixar penetrar em nós na Eucaristia.

A interiorização e a busca do sentimento podem ser 
interpretadas como fraqueza por uma cultura narcisis-
ta que glorifi ca o eu e o estado de euforia, entendendo 
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a tristeza e a depressão como doenças. Não nos co-
nectando com nossas próprias feridas, não podemos 
nos conectar à angústia de Jesus frente à alienação do 
mundo. Não nos permitimos confrontar o nosso au-
tismo burguês e egoísmo supremo. Afi nal, em segui-
da à “missa das 10”, vamos “encontrar os amigos no 
clube”. Entretanto, é importante que nos deprimamos 
e que possamos descobrir o sentido da depressão, 
isto é, o símbolo que ela expressa, ou qual aspecto 
de nós mesmos foi reprimido de nossa Consciência.

Freud foi pioneiro no estudo dos mecanismos de 
defesa inconscientes. Ele observou que tais mecanis-
mos distanciam da Consciência aspectos que possam 
causar sofrimento ao indivíduo. Esses aspectos repri-
midos tornam-se sintomas. Um deles é a depressão. 
Distantes do que nos incomoda, passamos a ter uma 
vida superfi cial. A sociedade desenvolve mecanis-
mos coletivos de defesa. A ansiedade também deve 
ser evitada, já que expressa, do mesmo modo, o de-
sequilíbrio de uma sociedade injusta que exala vio-
lência por todos os poros.  A Igreja, como nos revela 
a Missa das 10, pode contribuir para tanto.

O cordeiro degolado nos traz a realidade da mor-
te, cujos vestígios o ideal burguês tenta suprimir. Ide-
almente, devemos viver o máximo de tempo e, se 
possível, superar a morte. As plásticas, os remédios 
que perpetuam a potência sexual e os antidepressi-
vos, tão enaltecidos nos últimos tempos, colaboram 
para que o indivíduo continue narcotizado pelo espe-
lho produzido pela mídia.

Como antídoto a essa alienação, o cordeiro pro-
põe uma revolução, cujo ponto de partida é o cora-
ção, que é subjugado pela razão, que, por sua vez, é 
subjugada por todo um sistema que a privilegia para 
poder manipulá-la. O corpo tem mais sabedoria que a 
razão e é o corpo sábio de Jesus que devemos interio-
rizar e deglutir na Eucaristia. É seu sangue que deve-
mos beber, como um vinho que reorganiza todo um 
modo perverso de ser, agir e pensar. Seu sangue es-
tanca a sede de sobrepujar o outro, que deixa, então, 
de ser um espelho ou um aparelho a ser manipulado.

Ao rejeitarmos a profundidade da Eucaristia, rejei-
tamos, com ela, a possibilidade de um sacrifício das 
“nossas” convicções, tão cultivadas como verdades 
universais diante das quais os outros, por uma ques-
tão de bom senso, deveriam dobrar os joelhos. A poe-
sia nos diz que os mecanismos de defesa psicológicos 
e sociais dizem “não” ao momento da interiorização, 
da beleza, da afl ição, da doçura, da esperança, da 
coragem, da transfusão do sangue do corpo glorio-
so para o corpo vaidoso, fóbico, alienado, que, por 
identifi cação, entendemos como a realidade última 
da existência.

O Encontro com o Tabaréu

TABARÉU

Vira-e-mexe eu penso é numa toada só.
Fiz curso de Filosofia pra escovar o pensamento,
não valeu. O mais universal a que chego
é a recepção de Nossa Senhora de Fátima
em Santo Antônio do Monte.
Duas mil pessoas com velas louvando Maria
num oco de escuro, pedindo bom parto,
moço de bom gênio pra casar,
boa hora pra nascer e morrer.
O cheiro do povo espiritado,
isso eu entendo sem desatino.
Porque, mercê de Deus, o poder que eu tenho
é de fazer poesia, quando ela insiste feito
água no fundo da mina, levantando morrinho de areia.
É quando clareia e refresca, abre sol, chove,
conforme necessidades.
Às vezes dá até de escurecer de repente
com trovoada e raio. Não desaponta nunca.
É feito sol.
Feito amor divino.
(Adélia Prado, 2003)

Assim como a religião, a poesia exige menos da 
mente e mais do indivíduo como um todo. Entram na 
sua elaboração o consciente e o inconsciente, a alma 
e o espírito, o corpo e a mente. Todos se juntam na 
recepção do símbolo e todos se juntam na confecção 
da poesia. O tecido é trançado numa malha muito 
menos linear que a Filosofi a, que, por sua vez, busca 
coerência, objetividade e lógica. A poeta confessa ter 
tentado fi losofar, pentear-se com uma escova dura de-
mais para idéias que saem em cachos. Para o bem de 
todos, ela não conseguiu alisar seus cabelos. Assim 
sucede com a poesia, assim sucede com a religião. 
Quem sabe a poesia seja a religião... Ou a religião 
seja a poesia congelada.

A religião torna-se defensiva, quando se torna dog-
mática, isto é, quando a poesia é roubada de seu mis-
tério transcendente e passa a ser racionalizada, quer 
seja pela Filosofi a, quer seja pela Teologia. A Filosofi a 
exige da função pensamento a dura ginástica de se 
moldar a uma lógica rígida e matemática, que desequi-
libra a psique nas polaridades que mantêm o seu equi-
líbrio natural. A academia nos ensina a “papagaiar” 
os fi lósofos. Ensina-nos a sofi smar quando a verdade 
é difícil demais para nós. A poesia apenas é. Ela é sim-
ples como uma procissão. Ingênua, como o tabaréu.

A psicanálise nos fala de um falso self. Ele é a 
construção de um falso eu que encouraça o tabaréu 
que nos habita. Tornamo-nos prontos para a defesa: 
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articulados e rápidos. A energia que gastamos para 
sustentar o falso self é enorme. Ela implica erguer um 
dique que mantenha a sombra distante da Consci-
ência. Apesar de o caminho natural da Filosofi a ser 
buscar a simplicidade, algo acontece nesse caminhar 
fi losófi co do Ocidente. O fi lósofo torna-se unilateral, 
racional, dissociado do sentimento, perito em mani-
pular palavras a serviço da razão.

“Vira-e-mexe eu penso é numa toada só” - algo 
jorra da interioridade de Adélia. De repente, vem. E 
vem quase pronto. Ela fi sga a poesia como quem fi s-
ga um peixe. A poeta está aberta ao seu inconsciente. 
A elaboração e a labuta vêm depois, para dar forma 
ao poema na busca do universal. É a imagem reli-
giosa que emociona, é a fé que desconcerta a razão 
cheia de si. É a vulnerabilidade humana que comove 
ao pedir à imagem “moço de bom gênio pra casar, 
boa hora pra nascer e morrer”. É mais fácil sentir uma 
multidão com velas acesas do que entender a Crítica 
à Razão Pura de Kant.

Sem alcançarmos o Tabaréu, símbolo do homem 
universal, do anthropos, do Self ou mesmo a antítese 
do falso self, não encontraremos o sentido da Eucaris-
tia, do sofrimento de Jesus e do profundo desespero 
de Maria. Unimos nosso desespero ao seu. É a mãe 
de Jesus que não pára de chorar e, ao mesmo tempo, 
nos dá coragem para prosseguirmos. Não rezamos 
para Freud, nem para Nietzsche, muito menos para 
Platão. Não evocamos os fi lósofos na hora em que 
perdemos a confi ança, mas rezamos para a mãe de 
Deus, para que ela interceda por nós nas nossas afl i-
ções tão demasiadamente humanas. Adélia também 
faz uma crítica à razão, que, para ela, nada tem de 
pura, quando dissociada da identidade profunda do 
indivíduo.

Leonardo Boff nos diz que Maria é a face femi-
nina do Deus misericordioso e nos lembra que, em 
hebraico, ser misericordioso signifi ca “ter entranhas 
de mãe” (Boff, 2007). Diferentemente dos evangéli-
cos que se orgulham da discriminação patriarcal e da 
exegese correta de colocar Maria no seu devido lu-
gar, a psique clama pela Mãe Universal. Deus é mãe. 
O Deus de Jesus é Abba, um pai-mãe. Ele nos ouve 
pelos ouvidos femininos. E, disso, a poeta entende. 
Em outras palavras, precisamos acessar o Tabaréu, 
que acessa Maria, que, por sua vez, acessa Deus. É 
uma forma de trindade, que ignora a lógica fi losófi ca. 
Passa ao largo das certezas de Hegel e da empáfi a de 
Nietzsche, que se vangloria de ser “o anticristo”. To-
dos eles, contudo, merecem uma vela ou um lugar no 
altar da cultura, pois construíram a emancipação do 
espírito ocidental. Relativizaram o poder da ciência, 

criticaram a arrogância da Igreja e a sua onipotência 
castradora, oriunda da poesia congelada da religião 
dogmática.

É pela poesia que nos distanciamos da reli-
gião dogmática que nos afasta do inconsciente e da 
individuação. É pela poesia que nos unimos à reli-
gião, ao seu sentido último do signifi cado da vida, do 
amor, do desapego, da autotranscendência, da supe-
ração do narcisismo, da realidade transformadora do 
símbolo e do desenvolvimento da Consciência. Pelo 
resgate da religião, passamos a fazer parte da nossa 
própria história. Resgatamos nossos antepassados e 
abrimos uma janela para o infi nito. Reconhecemos o 
impermanente, louvamos o Permanente e a Ele bus-
camos nos fundir.

Caminhando na estrada de Jesus

“Caminhamos na estrada de Jesus!”. Esta afirmação 
queima. Exige compromisso de fé. Exige rompimento 
com tudo aquilo que não faça parte do projeto de Jesus. 
De nada adianta fazer tal afirmação no rito da Euca-
ristia se, de fato, não sabemos qual é o caminho e a 
estrada de Jesus. [...] É comum ouvir pessoas dizerem 
que possuem uma grande fé em Jesus e pouco se escuta 
ou se vê na realidade pessoas terem a fé de Jesus. (Nas-
cimento, 2006)

Claudemiro Nascimento captou muito bem 
o sentido da Eucaristia - executar o projeto de 
Jesus, escolher o que Jesus escolheu, andar 
sobre a mesma estrada que Ele trilhou. O au-
tor critica o rito decorado e não interiorizado, 
como é a Missa das 10, de Adélia. Critica, com 
isso, a falta de ação concreta que espelhe a fé 
de Jesus. Segundo Nascimento, o sacramento 
da Eucaristia é “subversivo por natureza, terno 
e fraterno”.

Fraterno, porque a Eucaristia tem sua dimen-
são social: é o sacramento da refeição com-
partilhada. É o sacramento da comensalidade 
defendida por Leonardo Boff (2007). Ao situar 
a celebração da Eucaristia nos primórdios do 
Cristianismo, Boff assinala que a tradição de 
compartilhar comunitariamente a comida sim-
bolizava “a justiça eqüitativa de Deus”. Assim, 
“importante não era o pão, mas o repartir o 
pão”. Antes e hoje, na celebração litúrgica e 
fora dela.

Comermos o corpo e bebermos o sangue de 
Cristo é tornarmo-nos Cristo também, é cami-
nhar na Sua estrada, como nos lembra Maria 
Clara L. Bingemer:
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Ser outro Cristo. Esta é a graça, o dom e o compromisso 
que a Eucaristia dá e pede àqueles e àquelas que dela 
se aproximam. E a exortação apostólica bem o realça 
ao dizer que ‘a Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo 
de Jesus’. Não é só de modo estático que recebemos o 
Logos encarnado, mas ficamos envolvidos na dinâmi-
ca da sua doação. Ele ‘arrasta-nos para dentro de Si’”. 
(Bingemer, 2007).

A religião cristã desenvolve-se tanto para 
fora quanto para dentro do sujeito. Estruturou 
a metafísica do homem ocidental � nosso céu 
é cristão, nossos anjos também. Jesus está no 
além-mundo, fora do espaço e do tempo. Ele é 
a luz que nos recebe, quando nossos sentidos 
de mais nada valem. Simbolizando nosso Self, 
Jesus é o centro da mandala ocidental. Expres-
sa o Arquétipo da Alteridade, mas também es-
trutura nosso ethos.

O Cristianismo introvertido, espiritualizado 
e que transcende as esferas da lógica desen-
volve-se pela Mística, trazendo-nos a realidade 
transcendente - a revelação, a graça, o misté-
rio, a realidade suprema. Jesus está sentado do 
lado direito de Deus a Ele nos fundimos, num 
encontro esplêndido que Adélia Prado registra, 
abordando desde o desejo que o antecipa, até 
a conseqüência dessa experiência, que é o re-
nascimento:

A SAGRADA FACE

[...] Desde a juventude pedi: quero ver Teu Rosto,
mostra-me Tua Face.
Então é este o esplendor,
este deserto ardente, claro,
de tão claro sem caminhos!
Esta doçura nova me empobrece,
nascer sem pai, sem mãe,
objeto de um amor em mim mesma gerado.
(Adélia Prado, 2007)

O Cristianismo extrovertido se faz na esfe-
ra social. Está comprometido com a luta do 
oprimido, com a dor do injustiçado. Esse Cris-
tianismo evidencia os sistemas de opressão e 
nos conclama a uma atitude de oposição e de 
transformação. Trata-se, porém, de uma revolu-
ção amorosa e decisiva, onde tudo é partilha.

Da mesma maneira que a Mística estranha 
o Cristianismo envolvido em marxismo ou em 
outras idéias de cunho sociológico, a Teologia 
da Libertação faz dura crítica ao excesso de 
platonismo do Cristianismo místico. Parte do 
princípio que o excesso de espiritualismo in-

fantiliza e impede o desenvolvimento da Cons-
ciência. Marcelo Barros comenta:

A uma massa sofrida que busca consolação imediata, 
muitas paróquias e movimentos eclesiais propõem uma 
religião espiritualista e desengajada, um entorpecente a 
mais entre tantos, em meio à dureza da vida. (Barros, 
2005)

O autor aponta para a sombra que existe 
no espiritualismo religioso. Aponta para o autismo 
que tal comportamento pode gerar. Psicologicamente 
falando, o excesso de espiritualismo é uma retração 
da libido projetada no mundo externo para o mundo 
dos arquétipos. O indivíduo transforma-se num autis-
ta social. Pode, assim, sentir-se superior aos outros, 
desenvolvendo uma infl ação do ego, buscando o iso-
lamento e rompendo com a realidade. Nesse sentido, 
Barros continua:

Tem-se que voltar a uma praxis, a da misericórdia, sinal 
último de nosso ser cristão e voltar a promover a justi-
ça, a transformação de estruturas. Tem-se que recuperar 
a opção pelos pobres, seriamente, sem dissolvê-la, ar-
riscando por ela, recordando e honrando os que a vi-
veram até o final: nossos mártires. Tem-se que recobrar 
a parcialidade de Deus e de seu Cristo em direção aos 
pobres deste mundo. (Barros, 2005).

A Eucaristia, porta de entrada da Mística 
profunda, é também o acesso ao Cristianismo liberta-
dor e comprometido com o outro. A visão psicológi-
ca inclui tanto os aspectos criativos da Mística quanto 
aos aspectos criativos de uma Teologia engajada nas 
questões sociais. Ambas são frutos do mesmo Self. 
Ambas possuem aspectos defensivos. A Teologia da 
Libertação também está envolta em uma mística que 
se faz no espaço e no tempo. Busca a ruptura com 
a estrutura arcaica e dogmática de uma igreja para-
lisada e paralisante. Pode, contudo, distanciar-se do 
transcendente e identifi car-se em demasia com a Ter-
ra, que, para os místicos, nunca foi pátria de Deus. 
A Mística nada quer com o impermanente e a ele 
pouco dá atenção. São opostos, aparentemente, irre-
conciliáveis. Cabe à Psicologia a tentativa de integrá-
los como faces de uma única totalidade, com base no 
pressuposto que tudo parte do psicológico.

Por mais transcendente que seja a revelação 
mística, ela se dá no terreno psicológico. A percep-
ção do Totalmente Outro é psíquica, assim como é o 
engajamento no mundo social. A subjetividade hu-
mana, mesmo que seja infl uenciada pelo mundo ar-
quetípico virtual (o inconsciente coletivo), realiza-se 
na psique. A Psicologia pode ser a intersecção entre 
a Mística intuitiva e o compromisso teológico com 
o mundo impermanente. Ambos são expressões psí-
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quicas. Mesmo que Deus os transpasse, transpassa o 
psicológico.

A poeta Adélia parece ter reconhecido isso. 
Descobriu que a Psicologia Analítica lhe traz, por in-
termédio de Jung, a compreensão de todas as pola-
ridades da Teologia. Todas são passíveis do entendi-
mento simbólico que nunca chega ao mistério último 
das coisas. Em entrevista dada a mim em 1997, a po-
eta fez alguns comentários acerca dessa descoberta. 
Falou de Jung com entusiasmo, ao relatar a importân-
cia de sua Psicologia na compreensão do mistério do 
sagrado. Numa tarde agradável, a escritora declarou:

Eu fico maravilhada de ver a proposta que [Jung] faz de 
natureza psicanalítica, ou de cura psíquica. Ela se en-
contra e se confunde com a cura que a gente chamaria 
de natureza espiritual, que é tão antiga e já está nos li-
vros sagrados de várias religiões, mas que é, afinal, uma 
cura de ordem religiosa... É na experiência de Jung que 
eu vejo mais a ciência se encontrar com a religião; na 
proposta de cura que ele faz, na busca do Self, enfim, 
o processo de individuação. Então, descobrir Jung para 
mim foi salvador, foi uma coisa de salvação pessoal, 
de alegria profunda e sofrimento também. [...] Eu acho 
impossível lê-lo e não se iniciar...

Uma das minhas dívidas perpétuas com Jung é 
essa: ele me apresentou a Jesus Cristo. Um Jesus 
Cristo não canônico. É fora de todo enquadramen-
to que séculos e séculos de Teologia nos deram. 
Ele me deu o Cristo encarnado em mim e em você. 
Ele me deu a salvação do meu corpo, a salvação 
do corpo. Meu corpo é importante, minha unha 
interessa para a eternidade. Então, é muito salva-
dor, é o Cristo real. Não é uma figura teológica. E 
é interessantíssimo você saber que ele é uma pro-
jeção do meu espírito, é uma projeção com uma 
encarnação histórica. (Fernandes, 1997)

Adélia, ao deixar a alma falar, ao afrouxar os me-
canismos de defesa farisaicos, nos traz o Cristo que 
brota da profundidade humana, no centro mais ínti-
mo e incognoscível. Ao tentarmos, pelo ponto de vista 
psicológico, o início de uma aproximação das várias 
formas de Teologia, podemos imaginar que em todas 
as linhas teológicas encontraremos aspectos criativos 
e defensivos - e não uma Teologia defensiva e outra 
criativa, ou uma falsa e outra verdadeira. Encontrare-
mos, de fato, a neurose, a psicose e a psicopatia em 
todas as expressões humanas, bem como polaridades 
reprimidas, em face de outras hipervalorizadas.

Qualquer experiência humana carente de elabo-
ração simbólica, por mais sublime que seja, não será 
integrada à Consciência e, portanto, não terá utilida-
de no processo da individuação de quem passou por 
tal experiência. Poderá, assim, levar a uma fi xação, 

comprometendo o desenvolvimento da Consciência. 
As fi xações falam da unilateralidade e da repressão 
de uma das polaridades. Tanto o guerilheiro quanto 
o místico extremamente introvertido, sob essa ótica, 
podem estar fi xados, prejudicando, com isso, todo o 
seu processo de individuação.

Ainda no referencial junguiano, destacamos Car-
los Byington, que, em entrevista concedida a Liliana 
Wahba, postula:

Fazendo uma leitura arquetípica da fixação, descoberta 
por Freud, percebi que ela é o principal distúrbio da 
elaboração simbólica e a causa e a raiz da formação da 
Sombra, que, por isso, é sempre patológica. Nesta pers-
pectiva, a Sombra é formada pelos mesmos símbolos 
e funções estruturantes que originam a Consciência, o 
que nos permite seguir Jung e afirmar que a patologia 
deriva da normalidade. Designei as funções estruturan-
tes da Consciência como criativas e as da Sombra como 
defensivas. Com isso, quis assinalar que as funções es-
truturantes da Consciência são plenamente criativas e 
as da Sombra são apenas parcialmente criativas, pelo 
fato de serem fixadas. Vejo, porém, que isso traz confu-
são, pelo fato de as defesas também serem criativas. Por 
conseguinte, a partir de agora, designo as funções es-
truturantes da Consciência como funções não fixadas, 
e as que formam a Sombra como funções estruturantes 
fixadas ou defensivas. (Wahba, 2007)

As poesias de Adélia nos remetem aos grandes 
opostos: a alienação e a reconciliação do homem 
com seu criador no ambiente religioso. Seus poemas 
apontam, ironicamente, para a sombra que se forma 
por mecanismos de defesa inconscientes, nos quais 
a essência da experiência se perde. Com as fi xações, 
perde-se o Tabaréu, a quem a poesia, então, resgata. 
A poesia e a Psicologia podem e devem aproximar-
se da Teologia, no intuito de diferenciar o que leva a 
Deus daquilo que nos faz andar em círculos. A poeta 
maneja uma espada que faz poesia enquanto corta 
e uma poesia que corta enquanto revela. O próprio 
Jesus, que está no centro desta discussão, disse: “Não 
penseis que eu vim trazer paz sobre a Terra; eu não 
vim trazer a paz, mas a espada”. (Mateus 10: 34-36). 
Na Eucaristia, portanto, encontramos não só a miseri-
córdia, a compaixão e o amor divinos, mas também, 
na linguagem psicológica, o logos que separa a fi xa-
ção da criatividade.
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Murilo Rubião,
releitura e retorno ao evangelho de João
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Resumo: O presente artigo versa sobre a literatura fantástica latino-americana e suas rela-
ções com o quarto evangelho. Após percorrer um breve caminho sobre a história e a estética 
do fantástico, o autor centra-se na solidifi cação desse tipo de literatura na América Latina, 
sobretudo no Brasil, com Murilo Rubião.
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Doloroso passa. Veste-o uma túnica inconsútil feita de sonho e desgraça.
(Manuel Bandeira, Poema de uma Quarta-Feira de Cinzas.)

A história de Jesus já foi contada e recontada di-
versas vezes e por muitas pessoas diferentes. Mães 
narram aos seus fi lhos pequenos a história daquele 
que, de acordo com a tradição cristã, deu a vida para 
salvar a humanidade. Escritores também têm-se de-
bruçado incansavelmente sobre essa personagem. 
Em língua portuguesa, podemos citar, agora, dois au-
tores portugueses que trabalharam sobre essa fi gura: 
Fernando Pessoa, que por meio de seu heterônimo, 
Alberto Caeiro, no canto VIII de seu Guardador de 
rebanhos, nos mostra um Jesus menino traquina, que 
“faz arte” com Deus e foge para a terra a fi m de viver 
como um eterno menino junto aos seres humanos:

Um dia que Deus estava a dormir
e o Espírito Santo a voar,
ele foi à caixa dos milagres e roubou três.
Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele 
tinha fugido.
Com o segundo criou-se eternamente humano e me-
nino.
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz
[...]
Hoje vive na minha aldeia comigo.
É uma criança bonita de riso e natural.
Limpa o nariz ao braço direito,
chapinha nas poças de água,...1

O outro escritor português que se dedicou à fi gura 
de Jesus é José Saramago, e o fez em O evangelho 
segundo Jesus Cristo, obra na qual o escritor, decla-
radamente ateu, narra a história de Jesus com um 
olhar bastante peculiar, contando-nos fatos da vida 
privada e particular de Jesus. Como podemos conferir 
na seguinte passagem: “O fi lho de José e Maria nas-

ceu como todos os fi lhos dos seres humanos, sujo do 
sangue de sua mãe, viscoso das suas mucosidades e 
sofrendo em silêncio”.2 Em alguns momentos do ro-
mance Saramago coloca Jesus em contato com Deus, 
mas sempre é um contato áspero, pois o nazareno 
poucas vezes, ou quase nenhuma, se coloca à mer-
cê dos desígnios do Pai. Jesus aparece, no romance, 
sempre a afrontar e questionar as decisões de Deus.

Parece-me uma tradição na literatura de nossa 
língua a humanização de Cristo, deixando-o apenas 
como homem na literatura e pouco se dedicando ao 
caráter divino, e por que não?, místico de tal perso-
nagem.

Mas é claro que não podemos esquecer-nos de que 
a obra literária liga-se, mesmo que de modo acessó-
rio, ao momento histórico em que é elaborada3. As-
sim, ao incluirmos Fernando Pessoa no modernismo 
português, temos um autor que precisa afrontar todo e 
qualquer dogma, pois, como sabemos, uma das mar-
cas mais importantes do modernismo é exatamente 
opor-se a sociedade estabelecida. Ao tratarmos de 
Saramago, este não escreveu do ponto de vista his-
tórico, tão distante de nosso tempo, mas tem como 
proposta infl igir a sua maneira às crenças.4

Seguindo esse caminho, parece-nos possível afi r-
mar que o Evangelho menos lido ou relido da literatu-
ra de língua portuguesa é o evangelho de João.

Sabemos que é comum oferecer certa autentici-
dade aos evangelhos sinóticos. Não que Marcos, 
Mateus e Lucas tragam a verdade sobre Jesus, mas 
sim pelo fato de que nesses três escritos encontra-
mos ecos de um e outro. Parece-me, então, que esses 
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foram os evangelhos usuais dos escritores citados. 
Outros textos muito lidos pelos escritores são os cha-
mados evangelhos apócrifos, pois é toante a alegação 
de que nesses textos não-bíblicos sobre Jesus encon-
tramos a verdade histórica sobre o homem. Todavia 
não é possível uma afi rmação concreta sobre a fi gura 
humana de Jesus, motivo que leva muitos autores a 
fazer o que bem entendem com a personagem.

O evangelho de João assume, assim, certa “mar-
ginalidade literária”. Atribuo tal idéia ao fato de que, 
desde o início do evangelho segundo João, Jesus 
sabe de seu caráter divino, não sofrendo em nenhum 
momento do texto. Nem mesmo nas passagens ime-
diatamente anteriores à crucifi cação. Enquanto nos 
demais evangelhos vemos um Jesus que pede ao Pai 
que, se possível, o afaste de seu doloroso fi m, fato 
que pode ser interpretado como um momento de hu-
manidade acentuada pelo temor de Jesus.5

[...] Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis; afasta de 
mim este cálice. Não seja , porém o que eu quero, mas 
o que tu queres (Mc 14.36).

Meu pai, se possível, que este cálice passe de mim. 
Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu 
queres (Mt 26,39).

Pai, se quiseres afastar de mim essa taça... No entanto, 
não se faça a minha vontade, mas a tua! (Lc 22,42)

Mas Jesus disse a Pedro: “Torna a pôr tua espada na 
bainha! A taça que meu Pai me deu, eu não a beberia? 
(Jo 18,11)

Apenas por essa comparação já é possível notar 
certa diferença que há entre as abordagens dos qua-
tro evangelistas. Visto que nos sinóticos temos um 
Jesus que pede o afastamento do cálice ou taça, em 
João temos um Jesus que por meio de uma pergunta 
retórica nega a possibilidade de afastar-se do cálice, 
afi rmando, assim, sua glória. Harold Bloom, em seu 
livro Jesus e Javé: os nomes divinos, nos diz: “O Jesus 
de João demonstra certa obsessão com a própria gló-
ria,...”6 É possível dizer que é essa preocupação com 
a própria glória que abrirá as portas para a infl uência 
do evangelho de João na literatura fantástica.

Literatura fantástica

A literatura fantástica é uma estética que se de-
senvolveu durante o romantismo com escritores em 
sua maioria franceses e ingleses. Podemos lembrar de 
grandes expoentes do fantástico, como: Nerval, Guy 
de Maupassant, Mary Shelley, entre outros. No Brasil, 
o fantástico tem seu expoente romântico na primeira 

metade do século XIX. Álvares de Azevedo é o primei-
ro escritor de um gênero que não verá outro escritor 
até o segundo quarto do século XX na América Latina.

As nomenclaturas maravilhoso e fantástico são, 
em geral, misturadas ou confundidas. No primeiro, 
temos personagens inverossímeis distantes de qual-
quer realidade. O conto maravilhoso, de acordo com 
Nádia Battella Gotlib, é onde se “narram ‘as coisas 
como deveriam acontecer’, satisfazendo, assim, uma 
expectativa do leitor e contrariando o universo real, 
em que nem sempre as coisas acontecem da forma 
que gostaríamos”.7

Portanto no maravilhoso é que veremos as narra-
tivas de fadas, princesas e outros seres que terão um 
movimento dentro do imaginário, e que estará intrin-
secamente ligado à literatura infanto-juvenil.

Quanto ao fantástico, desde seu surgimento, no 
romantismo, trabalha com um leitor ideal. Leitor que 
hesitará entre verdade e fi cção, sentindo na leitura 
um incômodo diante dos acontecimentos que se dão 
com a personagem. Ao passo que a própria perso-
nagem, se não incomodada consigo, é preocupada 
consigo.

Assim, o leitor do fantástico é levado, pelo narra-
dor, a uma realidade que desestabelece a razão lógi-
ca, causa estranhamento e faz com que o leitor não 
conteste a realidade dos acontecimentos da narrativa. 
No fantástico, não é possível uma explicação racio-
nal da ação e o clímax está focado em algum aconte-
cimento sobrenatural. Tzvetan Todorov dedicou parte 
signifi cativa de seus estudos à narrativa fantástica, e a 
respeito do enredo fantástico diz que “produz-se um 
acontecimento que não pode ser explicado pelas leis 
deste mundo familiar. [...] ele (enredo) é regido por 
leis desconhecidas por nós”.8

Todorov, assim como seu conterrâneo Anton 
Tchekov,9 apontam para a importância da concisão 
da narrativa fantástica: “O fantástico dura apenas o 
tempo de uma hesitação: hesitação comum ao leitor 
e à personagem”.10

Interpreto essa concisão por causa da relação de 
estranhamento entre narrador e leitor. Razão que ex-
plica a escassez de romances fantásticos, sendo que 
os poucos produzidos são de autores latino-america-
nos, dentre os quais citamos Cem anos de solidão, 
de Gabriel Garcia Marques, e Hijo del hombre, de 
Augusto Roa Bastos. A relação entre o fantástico e o 
sobrenatural tem sido facilmente visível nas literatu-
ras das mais variadas línguas. Mas é na América Lati-
na que a literatura fantástica terá um terreno profícuo 
para desenvolver-se. Fato que pode ser atribuído ao 
contato direto que há entre os autores fantásticos e 
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a religiosidade popular. Além do que, muitos desses 
autores ou serão estudiosos de teologia ou ao menos 
interessados no assunto.

O encontro entre religiosidade popular e literatura 
fantástica na América Latina sofre uma contribuição 
bíblica importantíssima para a sua estruturação. Essa 
contribuição bíblica é a do evangelho de João. Tex-
to que será base de citação, paródia ou, ainda, de 
encantamento por parte do autor fantástico. É bem 
difícil chegar ao motivo que gera o encantamento por 
este Evangelho na literatura fantástica em detrimento 
de outros. Mas que é um fato, é. Somente para tomar-
mos um primeiro exemplo, um dos maiores autores 
desse estilo toma já no início de sua obra magna uma 
alusão ao evangelho joanino. O Ficciones, de Jorge 
Luís Borges, começa assim: “Las siete piezas de este 
libro no requieren mayor elucidácion”.11. Essas sete 
peças (perceba que não são contos e sim peças12), a 
quantidade de peças ou feitos é a mesma da de sinais 
de Cristo em João.13 Na primeira parte do livro, temos 
essa alusão numérica ao Evangelho que se garante 
num rumo à segunda parte, pois parece que aquele 
que passar por esses sete passos de iniciação (peças) irá 
chegar ao jardim dos caminhos que se bifurcam. Onde 
teremos uma disposição dos contos que, em muito, 
lembra a João. Logo após as Tres versiones de Judas, 
temos El fi n, cujo fi m não é o fi m, pois adiante vamos 
ler La secta del Fênix, em que o renascimento ou a 
ressureição, aqui, não é coincidência. Por fi m, vamos 
ler El sur, a história de um homem que foi, e voltou.

Mas é um escritor brasileiro que retorna, cria e 
volta a criar sobre João, texto que por muito tempo 
tem sido lido como mera paródia da narrativa bíbli-
ca. Tentaremos, aqui, analisá-lo de modo a inseri-lo 
em um contexto histórico e discutir sua relevância 
como recontação polifônica do Evangelho e não ape-
nas como paródia. Trata-se de um trabalho de Murilo 
Rubião,14 o conto Botão de Rosa, publicado pela pri-
meira vez no livro O convidado, em 1974.

São relevantes alguns acontecimentos históricos 
que permeiam a produção dos três principais livros 
de Murilo Rubião. Em 1947, Rubião lança o Ex-má-
gico da taberna minhota, livro que tem sua escritura 
durante a ditadura do Estado-Novo, de Getúlio Var-
gas. Pouco antes dessa obra, em 1942, Murilo Rubião 
e outros escritores mineiros declaram-se abertamente 
contrários à ditadura no “Congresso de Escritores”.

É mais tarde, durante o governo Juscelino Kubits-
chek, que Murilo Rubião é nomeado adido cultural 
do Brasil na Espanha. O tempo do escritor na Europa 
é marcado por uma acentuada decepção com sua li-
teratura e por um aprofundamento pessoal na leitura. 
É o próprio escritor quem nos oferece tal informação:

Sofri. Eu não sabia o que era ser estrangeiro. Aliás, eu 
era muito bem tratado. Mas para mim, sendo mineiro, 
era muito mais trágico. Quem esteve lá na Espanha não 
era apenas um brasileiro, mas um mineiro. O lado po-
sitivo foi a leitura. Li desbragadamente durante esses 
quatro anos. Só escrevi Teleco, o coelhinho. Eu estava 
no maior desânimo com a literatura. Quando fui para a 
Espanha, estava pensando em não escrever mais.15

É em meio ao momento mais duro da ditadura mi-
litar que Murilo Rubião lança um livro que acentua 
sua posição antiditatorial. Nesse livro é criticada a 
censura, o desaparecimento inexplicável de pessoas 
e a guerra, sobretudo as mais recentes para a época, 
como a do Vietnã e a Fria. Mas em meio a tudo o 
autor nos mostra sinais de esperança: a vida e a con-
tracultura.

É um dos contos de O convidado que nos interes-
sa aqui.

O conto

O quinto conto do livro narra à história de Bo-
tão-de-Rosa. Um hippie vocalista de um grupo de 
guitarras que conta com doze integrantes. Esse hip-
pie é misteriosamente preso, abandonado, acusado 
e morto.

Traçaremos a relação existente entre os elementos 
do conto e as passagens do Evangelho, a fi m de mos-
trar a reinterpretação do escritor mineiro a respeito 
da Paixão de Jesus segundo João. Para tanto, retoma-
remos em paralelo os capítulos 18 e 19 do Evangelho.

Análise do conto à luz do Evangelho

A presente análise da intertextualidade presente 
entre o conto Botão-de-Rosa e o evangelho de João 
será feita sobre dois eixos norteadores: a) enredo e b) 
personagens.

Enredo

Tanto o conto como a narrativa da Paixão no Evan-
gelho apresentam um início de narrativa com os mes-
mos três elementos.

Prisão

No conto, Botão se prepara para ser preso. Usa 
vestes especiais: “Túnica branca, bordada a ouro, e 
calças de um tecido azul com tachas prateadas,...”16 
Sendo Botão um astro de rock de estilo hippie, vestir-
se, e bem, para ele é quase um ritual. E é isso que ele 
faz quando se sabe liquidado.
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Ao passo que Jesus, no evangelho de João, retira-
se para rezar e preparar-se para o inevitável que virá. 
Logo depois de preparado, Jesus, sabendo que será 
preso e que foi traído por Judas, põe-se à frente quan-
do vê os soldados:

Tendo assim falado, Jesus foi, com seus discípulos, para 
o outro lado da torrente do Cedron. Havia lá um jar-
dim, onde entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que 
o entregara, conhecia o lugar, pois Jesus muitas vezes 
se reunira ali com os seus discípulos. Ele se pôs à fren-
te da milícia e dos guardas fornecidos pelos sumos sa-
cerdotes e pelos fariseus, e dirigiu-se ao jardim com 
tochas, lâmpadas e armas. Sabendo Jesus tudo o que 
lhe ia acontecer, adiantou-se e disse-lhes: “Quem pro-
curais?” Eles lhe responderam: “Jesus nazareno” . Ele 
lhes disse: “Sou eu” [...] (cf. Jo 18,1-6).

Botão-de-Rosa não se sabe traído, mas sabe-se 
perdido,17 então se entrega sem nenhuma queixa:

Medicava-se ainda e ouviu baterem na porta. Era o sar-
gento, comandante do destacamento, acompanhado 
de seis soldados e um mandado de prisão. Nem leu o 
papel. Alçando a mão, num apelo mudo, para que o 
esperassem, voltou ao quarto. Após jogar suas coisas na 
maleta, colocar nos dedos os anéis e no pescoço vários 
colares, seguiu os policiais.18

É de notar, já pelos primeiros parágrafos, que os 
dois personagens são completamente cientes de seu 
destino.

No instante seguinte à prisão, as duas personagens 
são levadas às autoridades, às quais são apresenta-
das as acusações. Em Jo 18,19-24, Jesus é interrogado 
pelo sumo sacerdote acerca de “seus discípulos e de 
seu ensinamento”. O protagonista do conto, por sua 
vez, é interrogado pelo delegado acerca do fato de ter 
engravidado as mulheres da cidade. Percebe-se que, 
no ensinamento de Jesus, assim como na gravidez em 
massa, há uma mesma idéia. A idéia de que Jesus e 
Botão vieram para trazer vida e vida em abundância.19

Defesa

Então, Jesus conta com alguma defesa? No caso 
do evangelho de João, é possível dizer que sim. Vê-se 
nesse texto que o sumo sacerdote Caifás e seu so-
gro, Anás, são a síntese do povo judeu na função de 
antagonista. O estudioso Harold Bloom diz que, “na 
prática , o quarto evangelho é fatal , na condição de 
texto antijudaico”20. Pilatos é, então, uma persona-
gem de passagem na narrativa do Evangelho, pois tra-
ta-se daquele que tenta romper a lógica do fantástico 
trazendo os personagens e o leitor de volta à lógica 
da vida prática. Pilatos é comparável, literariamente, 

à dona do albergue da ponte n’O castelo, de Kafka, 
ou mesmo à “irmã” de A terceira margem do rio, de 
João Guimarães Rosa, personagens inconformados 
com o “absurdo” do acontecimento fantástico e que 
tentam reestabelecer a realidade. Pilatos o é, nesse 
sentido, por exemplo, quando, ao interrogar Jesus, o 
acusa/questiona/afi rma de ser ele (Jesus) “o rei dos 
judeus” (cf. Jo 18,33). Mais tarde, no texto joanino, 
Pilatos é quem manda redigir e imprimir o letreiro 
com a famosa sigla “INRI – Jesus nazareno, rei dos 
judeus” (cf. Jo 19,19-20). Pilatos tenta, durante sua 
participação na ação narrativa, livrar-se do julgamen-
to, conforme suas possibilidades, ou livrar-se da cul-
pa pelo destino de Jesus. Diz o romano ao Nazareno: 
“Eu tenho o poder de soltar-te como tenho o poder 
de crucifi car-te” (Jo 19,10). Depois, é o narrador do 
Evangelho que nos dá uma informação cabal: “Des-
de aquele momento Pilatos procurava soltá-lo” (cf. Jo 
19,12). Mas o representante de Roma não liberta o 
réu e o condena sem maiores remorsos.

No conto Botão-de-Rosa essa fi gura de passagem, 
que intenta reestabelecer a lógica prática em detri-
mento da lógica do fantástico também aparece. Está 
centrada na fi gura do advogado José Inácio. Trata-se 
do advogado designado para defender Botão. O ho-
mem fi ca inicialmente espantado pelo fato de ter sido 
convocado a defender um acusado de estupro que, 
no momento de sua chegada, tem a acusação alte-
rada para a de trafi cante de drogas. Abisma-se ainda 
mais quando sabe que o indivíduo será julgado com 
destino à pena de morte. É José Inácio quem tenta 
a todo momento, na narrativa, buscar a justiça, mas 
não consegue.

“José Inácio saiu preocupado com a sorte do pri-
sioneiro. Além de ter contra si a animosidade de to-
dos, nem ao menos se declarava inocente.”21

Nessa passagem notamos um José Inácio acentua-
damente preocupado com seu cliente enquanto este 
pouco atenta para sua própria situação. O mesmo 
pode ser dito acerca da postura de Jesus durante a 
conversa com Pilatos. O defensor tenta, em vão, até 
o fi m do conto, livrar seu cliente da acusações que 
lhe são atribuídas. Mas para seu próprio bem acaba 
desistindo de tal empreita.

José Inácio reviu, mentalmente, as diversas fases do pro-
cesso, o cerceamento da defesa do réu, permitido por 
um legislação absurda. Sentiu-se na obrigação de ape-
lar e impedir que cometessem terrível iniqüidade. Não 
havia outra opção, contudo vacilava. O duro espanca-
mento de seu constituinte deveria ser tomado como um 
aviso do que lhe poderia acontecer, caso apelasse.22
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Tanto José Inácio quanto Pôncio Pilatos são 
mais do que personagens, são elementos narrati-
vos. Que visam a busca da fácil solução. Sendo 
a solução fácil, ela é rapidamente frustrada, pois 
os acontecimentos narrativos devem caminhar para 
um clímax, que precisa acentuar o caráter fantásti-
co dos dois textos.

O surgimento desse clímax aparece nos dois textos 
da mesmíssima forma. Em forma de uma pergunta, 
sem resposta. Em Jo 19,38, Pilatos pergunta: “Que é 
a verdade?” Pergunta idêntica é feita no conto, dessa 
vez pelo delegado. Essa pergunta é seguida do se-
guinte monólogo interior de Botão-de-Rosa:

“A verdade. Que signifi caria? Tempos atrás lhe 
fi zeram igual pergunta e nada respondera. Também 
agora, e nos dias subseqüentes, permaneceria cala-
do. Sabia da inutilidade de defender-se.”23

Os grandes acusadores

Em ambos os textos a acusação e a condenação 
cabem a um elemento destituído de substantivo pró-
prio: é coletivo. No Evangelho, quem condena são os 
judeus. No conto, quem condena é o povo. Os sol-
dados estão juntos do elemento coletivo, cuidando 
também da condenação do réu.

Temos, acerca dos judeus em todo o evangelho de 
João, toda uma postura de adversidade diante desse 
povo. Todavia não podemos esquecer que quem es-
creve o texto é um judeu, ao menos de origem. E esse 
judeu coloca-se claramente contrário aos judeus.24

No conto, sabemos que Botão era um astro da cul-
tura pop. Podemos inferir que, anteriormente à ação 
narrativa, a personagem fora aclamada pelo povo. En-
tretanto é esse quem mais se coloca agora em oposição 
a ele, sendo a favor de sua condenação e castigando-o.

Temos então, nas duas personagens, o mesmo ele-
mento de condenação. A massa que outrora os havia 
ovacionado.

A morte

Trata-se do fechamento do conto, mas não do fe-
chamento do Evangelho. No entanto sobre essa mor-
te vale apontar que em ambas há conscienciosidade 
e até mesmo certa aderência a ela.

“Abaixou a cabeça: esquecerão, sempre esquecemos.
Jogou longe a capa e, desnudo, ofereceu o pescoço ao 
carrasco.”25
“Logo que tomou o vinagre, Jesus disse: “Tudo está 
consumado”, e, inclinando a cabeça, entregou o 
espírito”(Jo 19,30).

A morte, nas duas personagens, serve para com-
provar o fato de que ambos já sabiam de seu destino 
e estavam dispostos a entregar-se a ele.

Personagens

As personagens do conto representam-nos uma 
problemática sufi cientemente abrangente. Posto isso, 
trataremos não da verossimilhança que elas carre-
gam em si,26 mas sim da referência bíblica que há na 
construção de cada uma delas. Além da utilização de 
outros sistemas para a construção do protagonista.

Os apóstolos

Muito embora o Evangelho analisado como base para 
a construção do conto não possua os nomes de todos os 
discípulos de Jesus em alguma ordem, ao recriar os após-
tolos, agora como roqueiros, o autor tomou como consulta 
provável o evangelho segundo Lucas. Chego a tal conclu-
são por causa de certa proximidade fonológica que há en-
tre os nomes dos companheiros de Botão-de-Rosa e a lista 
de discípulos presente em Lc 6,14-16.

Lista comparativa entre o Evangelho e o conto:
• Lc 6,14-16: Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago; João; Filipe; Bartolomeu; Mateus; 

Tomé; Tiago, fi lho de Alfeu; Simão, o Zelote; Judas, fi lho de Tiago; e Judas Iscario-
tes.

• Botão-de-Rosa: Pedro Taguatinga; André-tripa miúda; Molinete; Zelote; Filipeto; 
Bartô; Mataqueus; Pisca; Ion; Bacamarte; Simonete; e Judô.
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No conto, não há menção alguma a relevâncias nar-
rativas dos apóstolos, excetuando um deles, Judô. Sobre 
este, em determinado momento do conto o promotor, 
ao mostrar uma carta de denúncia contra Botão, diz:

“— Ela merece fé. Posso exibir o laudo da perícia, 
constante de minucioso estudo grafológico, que afi r-
ma ser de Judô, um dos componentes do conjunto 
musical do indiciado, a autoria da denúncia.”27

Botão, ao ouvir a fala do promotor, nos diz, em 
monólogo interior:

“Pobre companheiro, [...] devia ter-se vendido por 
algumas doses de entorpecentes. Não conseguia vi-
ver sem a droga. Por que culpá-lo agora? Uma teste-
munha a menos não o absolveria.”28

Temos em Judô a mais clara alusão a um apóstolo, 
nesse caso Judas Iscariotes, o traidor.

O delegado

Essa personagem se limita a querer livrar-se o mais 
breve possível de Botão-de-Rosa. Alega sempre que 
apenas obedece às ordens do “juiz”. Ainda que a lei 
impeça o delegado de cumprir muito rapidamente 
seu objetivo, ele precisa recorrer a ela. Temos no de-
legado uma relação bastante estreita com o sumo sa-
cerdote de Jo 18,13-27, pois esta personagem intenta 
logo livrar-se de Jesus, mas sua Lei não permite e en-
caminha o homem a Pilatos, pessoa que, detendo a 
lei romana, poderia logo livrar-se ou não de Jesus.

O juiz

Personagem que não aparece, sendo apenas cita-
do por seu nome e descrito por suas posses.

“O dono da maior parte das casas da cidade, [...] da 
companhia telefônica, do cinema, [...] da funerária.”29

O juiz é o dono onipotente e onipresente da lei, 
motivo que nos leva a compará-lo, em certa medida 
a uma representação do Deus judaico, que não apa-
rece. Contudo é ele quem faz valer sua vontade para 
a morte de Cristo ou de Botão-de-Rosa.

José Inácio

Conforme já mencionado, faz alusão clara a Pôncio 
Pilatos, parecendo, por quase toda a narrativa, querer 
libertar Botão, mas, assim como o romano, tem sua 
intenção suprimida pelo juiz, pela Lei e pela turba.

Turba

Conglomerado de populares que são sufi ciente-
mente “carniceiros”. Querem a todo momento ver 
Botão morto, tanto assim que chegam a açoitá-lo.

“A escolta de Botão-de-Rosa encontrou forte resis-
tência para entrar no fórum. Uma pequena e exaltada 
multidão, que impedia a passagem, investiu sobre o 
prisioneiro a bofetadas e pontapés.”30

Anteriormente, essa multidão já se mostrava ad-
versa a Botão.

“A turba emudeceu à sua presença. Fez-se um si-
lêncio hostil, os olhos enfurecidos cravados na sua 
fi gura tranqüila.”31

Mas é em uma alusão anterior ao momento dos 
fatos narrados que temos uma segunda opinião sobre 
as multidões e Botão-de-Rosa.

“A formação do grupo com músicos inexperientes, 
pouco dinheiro, idéia de malucos. As cidades no ca-
minho, aplausos e vaias, a orquestra crescendo.”32

Nesse momento, em que Botão rememora seu 
passado recente, temos a clara possibilidade de que 
anteriormente ele foi querido.

Esta turba ou multidão pode em muito ser com-
parada aos judeus, que no Evangelho, Jo 19,14-16, 
se mostram em clara oposição a Jesus, mas caem em 
contradição, como em Jo 9,16, além de muitos outros 
momentos.

Botão-de-Rosa

Trata-se, conforme já foi apontado, do protagonis-
ta da história. Botão é um hippie-roqueiro, que tem 
uma mensagem, a qual “as pessoas não compreen-
dem”33. Botão é o líder de uma banda que conta com 
doze integrantes e é ele quem é traído, julgado e mor-
to no conto.

Jesus também era acompanhado por doze pessoas, 
os apóstolos. Em Jo 16,18, passa uma mensagem, a 
qual os apóstolos não compreendem, e, assim como 
o roqueiro, foi traído, julgado e morto.

Até mesmo os caracteres físicos de Botão são pró-
ximos daqueles que a tradição atribui a Cristo. No 
conto, Botão é: cabeludo, barbudo, usa túnica e san-
dálias. A respeito da túnica, no conto ela é rasgada 
e repartida, semelhantemente ao que ocorre em Jo 
19,23.

Outro ponto de encontro importante entre Jesus e 
Botão-de-Rosa está na construção simbólica do nome 
do protagonista do conto.

A rosa remete diretamente à Sociedade Rosa Cruz, 
pois nesta, além de a rosa e a cruz serem elementos 
presentes no nome da sociedade, é a rosa apresenta-
da em meio ao desenho da cruz. Na cruz dos rosa-
cruzes, há cinco rosas, uma em cada ponta, e uma 
quinta no centro, representando o coração do Cristo 
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Crucifi cado. Para o poeta Ângelus Silesius, a rosa é “a 
alma tocada por Cristo que terá ressurreição, e assim 
será imortal”.34 Interpretando as duas concepções 
sobre a rosa e sabendo que um botão-de-rosa ain-
da não é uma rosa, pode-se dizer que, para Rubião, 
Botão-de-Rosa ainda não é rosa, assim como Jesus, 
enquanto homem, ainda não é Cristo, pois ambos, 
para passarem respectivamente ao estado permanen-
te de Rosa e de Cristo, precisam passar pela morte, 
que os ressuscitará para uma nova forma, forma que 
será capaz de fazer com que todos compreendam sua 
mensagem.

Conclusão

Outra vez se vê uma história contada. Essa histó-
ria, apesar de vista e revista incansavelmente por inú-
meros autores, não se esgota. Pois Jesus pode ser visto 
como a personagem que, independente da fé profes-
sada pelo artista, será sempre um elemento de res-
posta ou discussão em variados momentos históricos.

No presente artigo, buscou-se traçar a colocação 
dessa fi gura dentro da contracultura e da literatura 
fantástica, sendo pertinente para um outro momen-
to a análise de outros aspectos da obra. Até mesmo 
porque, como já nos deixou claro o semiologista 
Umberto Eco, uma obra é um objeto dotado de pro-
priedades estruturais defi nidas, que permitem o reve-
zamento das interpretações ao mesmo tempo que as 
perspectivas podem deslocar-se.35
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Liberdade e cristianismo em 
Kierkegaard
Maria Cristina Mariante Guarnieri1

Resumo: O artigo aponta a questão da liberdade em Sören Aabye Kierkegaard, sua relação 
com a existência e com o cristianismo, especifi camente com o que ele denomina Deus-ho-
mem. Esse Deus-homem é o paradoxo absoluto. É o mestre salvador, libertador, reconciliador 
e juiz. Para tanto, a autora serve-se fundamentalmente de duas obras do autor: Migalhas fi lo-

sófi cas e O conceito de angústia. Na primeira, Kierkegaard apresenta o paradoxo Deus-ser 
humano e revela o conceito de “instante” como síntese da temporalidade e eternidade. Na se-
gunda, investiga a liberdade e analisa o conceito de “espírito” como síntese do corpo e alma.
Palavras-chave: Liberdade, existência, cristanismo, Kierkegaard, paradoxo.

Introdução

Liberdade é uma categoria fundamental para o 
pensador dinamarquês Sören Aabye Kierkegaard 
(1813-1855). Existir é um exercício da liberdade, pois 
para o autor a existência é uma tarefa que será marca-
da por um interesse infi nito em relação a si mesmo e 
também ao seu destino, sendo este si mesmo um “vir 
a ser” que é sentido e experimentado como um con-
tínuo trabalho realizado sob o domínio da liberdade. 
A liberdade pressupõe possibilidades e a existência 
humana se caracteriza pela liberdade de o indivíduo 
escolher. Mas, ao mesmo tempo, o que caracteriza 
a condição humana é seu caráter ontologicamente 
dependente. Essa ambigüidade entre autonomia e de-
pendência irá marcar as relações do indivíduo com 
sua liberdade.

A existência, vista por Kierkegaard, é uma tensão 
entre o que o ser humano é e o que ele não é. Com-
preender a si mesmo na existência é, para ele, um 
princípio cristão. A verdade, de certa forma, está fi n-
cada na subjetividade e sua busca se dará através de 
um profundo engajamento com o mundo. A verdade 
é uma afi rmação em relação ao mundo, uma atitude 
diante da vida. A subjetividade em tensão com a ob-
jetividade revela o quanto a existência não depende 
do que o indivíduo compreende, mas sim do que ele 

escolhe. A existência, para Kierkegaard, é fazer esco-
lhas morais, não é um sistema de fi losofi a. O sistema, 
de alguma forma, dá um conforto, mas o autor, pre-
ocupado com a abstração do pensamento, atento ao 
risco de esquecimento da existência concreta diante 
das elaboradas especulações intelectuais, opta pela 
liberdade do pensador sugerida em seu diário: “Ain-
da que o sistema tivesse a cortesia de apontar-me um 
quarto de hóspede debaixo de seu teto, para não me 
deixar ao relento, preferirei sempre ser um pensador, 
tal como um pássaro nos ramos”.2

Fiel ao cristianismo, Kierkegaard nos diz que a exis-
tência é vivida no drama da liberdade. Nosso intuito 
neste artigo é percorrer tal drama apontando para dois 
pontos: o instante vivido como uma tensão entre tempo 
e eternidade e a angústia e sua relação com o pecado. 
Para tanto, estaremos baseando-nos, principalmente, 
em duas obras do autor: Migalhas fi losófi cas,3 sob o 
pseudônimo de Johannes Climacus, e O conceito de 

angústia, sob o pseudônimo de Vigilius Haufniensis, 
ambas publicadas em 1844. Ambas tratam fi losofi ca-
mente das questões da história e da liberdade, e su-
põem, como pano de fundo religioso, os temas cris-
tãos do pecado e da graça. A diferença é que a segun-
da analisa o conceito de “espírito” como síntese de 
corpo e alma; e a primeira revela o conceito de “ins-
tante” como síntese de temporalidade e eternidade.
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Kierkegaard também foi seduzido pelo poder da 
lógica hegeliana, mas disse-lhe não, justamente por 
entender que diante da vida há várias opções possí-
veis e, nesse sentido, o autor entende que a existência 
humana não pode ser apreendida por um conceito. 
Priorizando a realidade singular do indivíduo, que no 
sistema hegeliano é submetida e, por conseqüência, 
dissolvida numa concepção de totalidade universal, 
Kierkegaard prioriza o subjetivo, o indivíduo concre-
to, que seria irredutível a um conceito por ser uma 
experiência existencial e religiosa. Para ele, a experi-
ência religiosa — e com ela o ser humano e o mundo 
— não se encontra sob o domínio do pensamento, 
pois isso seria negar a angústia e o próprio movimen-
to de existir. O interesse da existência é a realidade e 
esta não se deixa exprimir na linguagem da abstração. 
Ao tratarmos a realidade, percebemos imediatamen-
te que estamos no plano da possibilidade, pois não 
há como apropriar-se da realidade sem suprimi-la, 
isto é: quando pensamos a realidade, já estamos fora 
dela, estamos pensando uma possibilidade da reali-
dade. “A realidade é mais fácil de ser pensada sobre o 
plano da possibilidade do que sobre o da existência, 
onde esta, enquanto devir, quer impedir o ser huma-
no existente de pensar, não obstante o ser humano 
existente seja um ser humano pensante.”4

Pensar e existir parecem compor uma estranha re-
lação: enquanto se pensa para dar conta da própria 
existência, faz-se de forma que, ao mesmo tempo, 
dela (da existência) se liberta. “A única realidade que 
há para um ser humano existente é sua própria reali-
dade ética”,5 aponta Kierkegaard, pois é uma exigên-
cia da ética fazer com que o pensador se interesse 
infi nitamente pela existência. É uma busca do sujeito 
existente infi nitamente interessado pela existência, tal 
como Sócrates. “De toda outra realidade ele apenas 
sabe, mas o verdadeiro saber é uma transposição para 
a possibilidade.”6 Nesse sentido o saber se encontra 
na multiplicidade, não há pensamento puro — exis-
tência puramente conceitual não signifi ca existência 
concreta. A existência só pode ser compreendida re-
trospectivamente e submetida à subjetividade ética, 
que é constituída pela escolha de cada indivíduo.

A idéia de estádios — estético, ético e religioso 
— de vida em Kierkegaard surge da concepção de 
escolha. Nossa opção nasce na experiência, no que 
é visível na situação vivenciada. No estético, o ser 
humano está entregue ao imediato, está preso aos 
seus sentidos. No ético, ele se submete à lei moral e, 
no religioso, ele se deixa guiar pelo amor, para além 
do bem e do mal. A opção é um fato. Ter de esco-
lher possibilita que o indivíduo deixe o estético, onde 
abandona qualquer prazer idealizado, e passe ao éti-

co, onde encarna as regras universais do dever. O es-
tádio ético marca o surgimento da existência efetiva 
como auto-afi rmação do sujeito, que se exprime pelo 
julgamento e se atualiza pela realização do dever. Só 
que a história do sujeito começa pela afi rmação de si 
mesmo pela escolha, pela subordinação de sua exis-
tência a uma lei. Porém, como o indivíduo encontra-
se na não-verdade, ele não pode ser sua própria refe-
rência, há necessidade de um mediador — a segunda 
ética supõe a intervenção de um elemento exterior, 
o acesso a uma realidade nova, paradoxal. Consiste 
no apelo singular do religioso. Kierkegaard limita o 
termo existência para o estádio ético-religioso. Existir 
como ser humano signifi ca existir eticamente. Para o 
estádio religioso, o indivíduo também passa através 
de um salto, onde a razão se esgota, qualquer crité-
rio humano é superado e a presença do paradoxo se 
impõe.

A elevada forma de vida é relacionada com a fé. 
Torna-se, então, necessária a relação com Deus; há 
uma inversão: a necessidade torna-se liberdade, o 
que para Kierkegaard é a experiência de fé. Só a fé 
pode libertar o ser humano. Em sua solidão diante de 
Deus, o indivíduo está abandonado às suas incerte-
zas, ao silêncio. Não há critérios nem fundamentos 
que possam justifi car ou explicitar a escolha. Não há 
o que possa servir de mediação. É a vivência do mis-
tério na existência.

Entre Sócrates e Cristo

Para Alvaro Valls, Kierkegaard é inspirado por Só-
crates, irônico, por um lado, e por Cristo, mistério, 
por outro, e comenta: “Como Sócrates, Kierkegaard 
fala para poder melhor calar, faz silêncio falando, 
abre um silêncio diante de nós quando escreve”.7 E é 
sobre Sócrates e a ironia que Kierkegaard tratará em 
sua tese de doutorado em teologia. Para o autor, o 
conceito de ironia: “é como um negativo, o caminho. 
Não a verdade, mas o caminho”.8 Assim, podemos 
pensar que a ironia não passa de uma interpretação 
da realidade e, como tal, necessita do movimento, 
da ação para ter validade. Em Sócrates a realidade já 
tinha perdido sua validade, mas ele deixava a ordem 
existente subsistir quando dizia não saber e pedia es-
clarecimento ao outro. Com esse esclarecimento aca-
bava por desconstruir tal ordem.

Sócrates se alimenta do negativo, uma negativida-
de infi nita que destrói tudo o que é poder objetivo, 
tudo perde seu valor absoluto, tanto a vida como a 
morte. Ele se move no negativo e o que observamos 
nele é a “liberdade, infi nitamente transbordante, da 
subjetividade, mas isso é justamente a ironia”.9
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Segundo Kierkegaard, o ponto de partida de Sócra-
tes é a “ocasião”: nela o mestre nem ensina, nem re-
cebe, apenas ajuda no nascimento (maiêutica), pois o 
ser humano já está de posse da verdade. Em Sócrates, 
o instante não possui importância fundamental, per-
de-se no tempo, é um nada, pois a verdade está lá, só 
precisa ser lembrada (procurar é recordar, pois o ser 
humano já está de posse da verdade). Para Kierkega-
ard, sob o ponto de vista cristão, o instante é plenitu-
de dos tempos; decisivo e composto pela eternidade 
plena. Nesse sentido o instante implica uma escolha, 
já que o ser humano vê o temporal sob o aspecto do 
eterno. Para entender, é necessário recorrer à presença 
de Deus no tempo. Kierkegaard, usando os mesmos 
conceitos de mestre e discípulo de Sócrates, mostrará 
a diferença: o discípulo não tem a verdade e está em 
estado de pecado, perdeu a condição da verdade por 
sua própria causa; o mestre é necessário ao discípulo 
para lembrá-lo de que ele é a não-verdade — o mestre 
pode transformá-lo, mas não recriá-lo. Só Deus como 
mestre é capaz de dar a condição e a verdade. Nesse 
sentido, para que o instante seja fundamental, a ver-
dade precisa ser procurada e está fora do ser humano. 
O instante é a condição dada por Deus-salvador, que, 
ao valorizar o instante, possibilita o arrependimento 
e a conversão. O arrependimento faz com que ele vá 
do não-ser para o ser. O instante passa a ter no tempo 
um valor decisivo. Para Johannes Climacus/Kierkega-
ard, “enquanto todo o pathos do pensamento grego 
se concentra na recordação, o pathos de nossa hipó-
tese se concentra no instante [...]”.10

O instante, categoria de passagem,11 estado am-
bíguo em que se tocam tempo e eternidade, é o que 
constituirá o conceito de temporal — onde aconte-
cem as relações de eternidade e tempo, adquirindo 
as divisões didáticas de tempo presente, passado, 
futuro/porvir. O tempo é um somatório de instantes. 
Não há no tempo nem presente, nem passado, nem 
futuro. É uma divisão que só se sustenta quando se 
“espacializa o momento”, o que trava a sucessão infi -
nita, e só ocorre quando imaginamos o tempo em vez 
de o pensarmos. O presente não é um conceito tem-
poral: instaurar o presente é dissolvê-lo em passado 
e futuro. O presente é o eterno. Para a imaginação, o 
eterno é um presente de infi nita plenitude. Para Eu-
gen Drewermann “[...] visto cristãmente, o instante é 
a plenitude dos tempos, onde o passado se encontra 
em dia e onde se decide o futuro”.12

O instante tem o signifi cado de presente como 
algo sem passado nem porvir. Não é uma categoria 
temporal, pois, se usarmos esta categoria para defi ni-
lo, ele será passado. O instante é o primeiro refl exo 
da eternidade no tempo, como uma primeira tentati-

va de suspender o tempo. O conceito de temporal é 
estabelecido pelo contato entre tempo e eternidade 
ocorrido no instante: é quando o tempo não cessa 
de repelir a eternidade e a eternidade não cessa de 
penetrar no tempo.

Mas voltando a Sócrates, Johannes Climacus/
Kierkegaard dirá que ele tem apenas uma idéia do 
absoluto. Enquanto ele faz um mergulho para dentro 
de si mesmo, o cristão faz um mergulho em Deus. 
Na visão socrática, o mestre encontra seu lugar em 
uma relação de troca: “O discípulo é para o mestre a 
oportunidade de conhecer-se a si mesmo, e o mestre 
o é para o discípulo”.13 Mas Deus não tem necessi-
dade do discípulo para compreender a si mesmo. Ele 
não se move por necessidade, mas por amor. O amor 
é a causa e também o propósito da ação de Deus. Há 
uma diferença entre Deus e o ser humano e é só no 
amor que essa diferença se nivela. Mas somente Deus 
pode entender esse amor e amar tão intensamente ao 
ser humano é que é o desigual, pois sem a perfeita 
compreensão não estaríamos falando de Deus. É um 
amor desgraçado, porque “a desgraça não consiste 
em que os amantes não possam reunir-se, e sim que 
não possam compreender-se”.14

O pecado como um ato de liberdade

Saber que se é diferente de Deus, segundo Johan-
nes Climacus/Kierkegaard, é o primeiro passo para 
saber algo e isto não se alcança pela inteligência. 
Essa diferença chama-se pecado, que é o estado do 
ser na não-verdade.15 O pecado é o estado de sepa-
ração de nossa origem ontológica. Em O conceito de 

angústia, Vigilius Haufniensis/Kierkegaard trabalha 
com o conceito de pecado de forma dinâmica, isto é: 
observando a atmosfera em que se dá o conceito: “A 
idéia de pecado consiste em que o seu conceito seja 
superado incessantemente”. 16 Para Vigilius Hauf-
niensis/Kierkegaard, o lugar do pecado, na ciência, 
situa-se na psicologia, embora orientado para a dog-
mática: enquanto a psicologia vai tratar da possibili-
dade real do pecado (o que, de forma explícita, se dá 
na tentativa de compreensão da condição humana), a 
dogmática vai explicar a sua possibilidade ideal, isto 
é: o pecado original.

Para Kierkegaard, a queda é um ato de liberdade. 
Comer o fruto, a escolha provocada pela própria an-
gústia. O ato de pecar é, então, visto como natural 
por ser conseqüência da própria angústia, que repre-
senta o mais alto grau de egoísmo, pois nesse estado 
o indivíduo não desvia o olhar dele próprio e, assim, 
perde de vista Deus. O pecado, aqui, é considerado 
como estar apartado de Deus . Para Kierkegaard, o 
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pecado é uma decisão que, mesmo tomada em li-
berdade, acabou por amarrá-la (a liberdade) e, para 
ele, é nesse local da liberdade que o indivíduo pode 
reencontrar a si mesmo. O ser humano transformou 
sua liberdade em escravidão.

A lógica do Gênesis nos explica que o pecado se 
pressupõe a si mesmo e entra no mundo de tal forma 
que, enquanto existe, é pressuposto. O pecado é um 
salto e este salto instaura a qualidade que, por sua 
vez, implica e institui o salto. “Tal como Adão, é pela 
culpa que cada um de nós perde a inocência”.17 A 
inocência é algo que só aparece ao ser destruído. É 
uma qualidade, um estado que pode ser duradouro, 
mas não pode ser considerado um estado de perfeição 
para o qual devemos desejar regressar, pois o nosso 
desejo aponta a perda, além de revelar-nos o pecar. 
Mas também não é uma imperfeição que precisa ser 
vencida. É a partir do conceito de inocência que Vi-
gilius Haufniensis/Kierkegaard inicia a defi nição de 
seu conceito de angústia. A primeira unidade de si-
mesmo está na inocência: sob o modo de sonho, o 
indivíduo vive uma unidade imediata com o seu ser 
natural. Há um nada que implica em angústia e re-
vela o mistério da inocência, que é ignorância e, ao 
mesmo tempo, angústia. “Sonhador, o espírito projeta 
a sua própria realidade, que é um nada, e a inocência 
vê continuamente, diante de si, este nada.”18

A realidade do espírito mostra-se como possibi-
lidade, e aí encontramos a angústia: a realidade da 
liberdade como puro possível. Há uma ambigüidade 
psicológica na angústia: revela a inocência e a culpa 
no mesmo indivíduo.

O ser humano é uma síntese de alma e corpo. Simples-
mente, esta se torna inimaginável se os dois elementos 
não se unirem num terceiro. O terceiro é o espírito. No 
estado de inocência, o ser humano não é um simples 
animal e, de resto, se alguma vez o fosse em qualquer 
momento de sua vida, jamais se tornaria ser humano. 
Logo, o espírito já está presente, embora em estado de 
imediatidade, de sonho. No entanto, precisamente na 
medida de sua presença, revela-se, de certa maneira, 
como um poder inimigo, pois sempre perturba a rela-
ção entre a alma e o corpo que, certamente, subsiste, 
sem, contudo, ter a subsistência que só mediante o es-
pírito poderá assumir. Por outro lado, o espírito é uma 
potência amiga desejosa de constituir a relação. Qual 
é, pois, a relação do ser humano com essa potência 
ambígua? Qual a relação do espírito consigo mesmo e 
com sua condição? A relação é a angústia.19

O espírito ama e foge da angústia, é ele que pertur-
ba a relação entre corpo e alma ao mesmo tempo que 
deseja constituir essa relação. No estado de inocên-
cia, a ignorância determinada pelo espírito é também 

angústia, pois ela — a ignorância — se abre sobre o 
nada. Assim, basta uma palavra para que se dê o sal-
to. A proibição de Deus inquieta Adão, pois desperta 
nele a possibilidade de liberdade: da proibição faz 
nascer o desejo, desperta a possibilidade infi nita de 
poder. Em meio à angústia, a inocência se encontra 
empurrada tanto à proibição como ao castigo.

O nada, que era objeto da angústia anteriormente, 
passa a ter o valor de qualquer coisa desconhecida. O 
nada é objeto, portanto, exterior, qualquer coisa des-
conhecida refere-se ao eu, mas que ao mesmo tempo 
difere dele. E o que é diferente ao eu é a possibilidade. 
Por conseguinte, o nada, por ser objeto, não é o que 
possui o ser na angústia, mas sim qualquer coisa des-
conhecida, o que, na psicologia, é conhecido como a 
angústia que não tem objeto. Diferente do medo, pois 
em geral temos medo de algo. Antes do salto qualita-
tivo — o pecado —, a angústia signifi cava essencial-
mente nada. Após o salto, sob a consciência da falta, 
a refl exão surge como predisposição na qual o ser 
humano se apoiará para remontar além de si mesmo.

Há, pois, duas espécies de angústia: uma, em cujo 
seio o indivíduo torna efetivo o pecado mediante o 
salto qualitativo; outra, que entrou e entra no mundo 
com o pecado e que, neste sentido, acresce também, 
quantitativamente, todas as vezes que o indivíduo 
institui o pecado. 20 As duas espécies de angústia são 
denominadas, por Vigilius Haufniensis/Kierkegaard, 
objetiva e subjetiva. A angústia objetiva é a angústia da 
inocência, que é o refl exo interior da liberdade possí-
vel, a angústia da criação: é aquele que deseja e não 
é por acaso que cai neste estado de angústia. É na an-
gústia objetiva que se anuncia o estado de que se de-
seja sair, e é ela própria quem nos avisa que não basta 
apenas o desejo para que se consiga sair deste estado.

A angústia subjetiva é aquela que se instala no in-
divíduo como conseqüência do pecado. “É a angústia 
da vertigem da liberdade, que nasce quando, ao que-
rer o espírito instituir a síntese, a liberdade mergulha 
o olhar no abismo das suas possibilidades e se agarra 
à fi nitude para não cair.”21 A partir da determinação, 
do primeiro ato de existir, o humano busca dar fi m a 
essa vertigem da liberdade. France Farago sintetiza:

A angústia é, portanto, o lugar onde o si-mesmo come-
ça a advir, experiência cuja tonalidade afetiva é abso-
lutamente única, dado que, diferentemente do receio 
ou do medo, a angústia não tem objeto, não é de forma 
alguma intencional, privada que é de toda a referência. 
Ela é o pathos em cujo seio o indivíduo começa a che-
gar à consciência de si mesmo. Na origem, o individuo, 
confrontado com o seu nada, com o abismo sem fundo 
do possível, do virtual, tomando de repente consciên-
cia de sua situação, se põe.22
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Liberdade implica possibilidade e, com a interdi-
ção, Adão é despertado para a possibilidade através 
da angústia. É por sua liberdade e por sua falta que o 
indivíduo realiza o mal, não um mal objetivo busca-
do pelo ser humano, mas a angustiante possibilidade 
de poder que se abre ao ser humano a partir do inter-
dito: o mal é o objeto buscado pelo ser humano fora 
dos limites impostos por Deus. O desejo de descobrir 
e conhecer torna-se, então, uma necessidade.

Pode-se dizer que para Haufniensis/Kierkegaard a 
angústia é a “fase psicológica que precede o pecado, 
que dele se aproxima o mais possível, tão ansiosa-
mente quanto pode, sem, no entanto, explicar o pe-
cado que só irrompe no salto qualitativo”.23 E, com o 
pecado, não só a sensualidade se transforma em pe-
cabilidade, mas também a temporalidade. Pelo peca-
do a temporalidade torna-se tendência ao pecado. Na 
falta, provamos a temporalidade como nada, como 
vazio, como algo insignifi cante. Esta é a maldição 
divina para Adão: qualquer ação humana é ilusória 
preocupação que se reduz a pó. Assim como o traba-
lho, que dá sentido à existência, mas como qualquer 
criação humana, está também sob a maldição: é pó.

A realidade do pecado implica a realidade do ser; 
“o ser humano se desfaz de sua liberdade em um ato 
de liberdade e formula nela a dependência como 
qualquer coisa de irreversível, de tal forma que sua 
liberdade se investe doravante ao só querer ser pe-
cador e a recusar a verdade sobre si mesmo”.24 O 
ser humano parece ser livre, mas, na realidade, está 
livre da verdade. A decisão de ser pecador foi tomada 
em total liberdade e comprometeu a liberdade. É sob 
pressão da angústia que o ser humano busca, por ele 
mesmo, utilizar a liberdade para fazer a síntese entre 
temporalidade e eternidade, e que, em ambos, possui 
uma tensão infi nita, uma tensão que impede a reali-
zação da síntese: desejando fazer a síntese, escolho 
sob pressão da angústia, mas a síntese não se faz, aí 
há a queda; a falha, o pecado. Segundo Drewermann, 
matamos a liberdade por causa da angústia e, desde 
então, precisamos matá-la de novo e de novo...

Desde que o ser humano tem matado sua liberda-
de sob infl uência da angústia, é-lhe necessário a cada 
momento matar de novo. Não a utiliza mais do que 
para dela desfazer-se. A realidade de sua decisão (li-
vre) é, então, sua dependência, portanto a impossibi-
lidade de escapar de si mesmo. Em tudo o que faz ele 
tenta, sempre, desfazer-se da sua angústia e de sua 
escravidão, mas só estará sob sua sombra, sempre.25

O pecado equivale à abolição da possibilidade. “Na 
origem, o pecado se introduz para expulsar a angústia 
e colocar fi m ao sofrimento vazio da possibilidade.”26 
Assim, o pecado terá como característica ser realida-

de abusiva e por isso, segundo Vigilius Haufniensis/
Kierkegaard, deverá ser negado, e é a angústia que 
fará tal trabalho. A realidade do pecado como abusiva 
é instituída pelo indivíduo no arrependimento. Porém 
o arrependimento não acaba com o pecado, apenas 
“se entristece” com sua presença. O pecado é segui-
do de perto pelo arrependimento, mas este não torna 
o indivíduo livre, é apenas uma forma de defesa.27

A única coisa capaz de desarmar verdadeiramente 
os sofi smas do remorso é a fé, a coragem de acreditar 
que a nossa própria condição é um novo pecado, a 
coragem de renunciar sem angústia à angústia — e 
isto só o pode a fé, sem que, no entanto, destrua a 
angústia: eternamente jovem, a fé vai-se desembara-
çando sem cessar dos horrores da angústia. Eis o que 
só a fé pode; pois a síntese só na fé eternamente per-
manece e é a todo instante possível.28

Portanto, estar adequado em relação ao pecado é 
reconhecer este estado e estar em pecado com seu ar-
rependimento. Segundo Vigilius Haufniensis/Kierke-
gaard, estaremos, aqui, na fronteira com a dogmáti-
ca, pois o arrependimento é a suprema contradição 
ética: por um lado, deve (uma exigência da própria 
idealidade) contentar-se com o arrependimento; por 
outro, sabe-se que o arrependimento não garante a 
eliminação do pecado, pois este só pode ser conse-
guido pela redenção. A redenção, tal como o pecado 
original, não tem explicação. E, no homem religioso, 
o pecado caminha junto com o arrependimento.

Angústia e liberdade

A síntese que não se faz, isto é: a contradição pre-
sente na condição humana, é o que a caracteriza e 
também o que lhe possibilita a apropriação da pró-
pria existência no aqui e agora. “A criação do homem 
situa-se na linha de Cristo, que partilha a dependên-
cia ontológica diante do Criador e a independência 
da criatura destinada à liberdade”.29

O ser humano participa de sua própria criação. 
Existir, portanto, é sempre ser além de si mesmo, isto 
é: do que se é objetivamente — do seu ser fi nito —, 
transcendendo, pela liberdade, ao todo possível. Todo 
humano é livre para criar a sua história, o que não é 
feito sem angústia, pois estamos condenados a esco-
lher, sem critério, o que nos garanta de alguma forma 
sucesso ou alcance da verdade. Nossa tarefa na exis-
tência seria a edifi cação no sentido do Absoluto.

A capacidade de decisão livre do ser humano é sua 
dependência, pois, em tudo o que faz, o humano ten-
tará livrar-se da angústia, mas será seu eterno escravo. 
Toda a liberdade se elimina por causa da angústia e 
este é um bom campo para a psicologia, onde a pre-
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sença do mal na existência humana se manifesta por 
uma inquietude que ele passa a explicar a partir do 
exterior. Assim, não é mais a falta — a queda —, mas 
sim algo exterior ao indivíduo que o afeta. Busca-se 
uma causa exterior que explique esse estado de in-
quietação. Segundo Drewermann, na medida em que 
nos afastamos de Deus nos ocupamos de multiplicar 
mais as “experiências exteriores”. A explicação segue 
outra explicação e, dessa forma, a tragédia da angús-
tia se repete sem fi m. Com isso, reforça-se o exterior 
em detrimento do interior. Sob infl uência da angústia 
o ser humano está “sempre afastado para o exterior, 
como numa centrífuga”, o que resulta em uma felici-
dade que só se realiza externamente — depende-se 
do exterior para alcançar a felicidade.

A angústia não é uma categoria da liberdade nem 
de necessidade: é o intermediário que possibilita a 
passagem do possível para o real. A angústia é o ins-
tante na vida do indivíduo. O ser humano é, portanto, 
uma síntese de alma e corpo, mas, ao mesmo tempo, 
também uma síntese de temporal e eterno. Na primei-
ra proposição, o espírito é a síntese. Já a síntese do 
temporal e do eterno se expressa na síntese da alma 
e do corpo, ao instituir o espírito tem-se o instante.

Assim sendo, se o instante for privado da signifi -
cação do eterno, a vida perde o sentido. Em Vigilius 
Haufniensis/Kierkegaard o ser humano se relaciona 
com um Deus que o transcende. Sem Deus, a vida 
perde toda a sua signifi cação, toda a busca é des-
provida de sentido. Tal percepção revela o paradoxo 
existencial em que trabalha o autor: a existência é e 
será sempre falta, desejamos sempre uma plenitude, 
ao mesmo tempo que estamos imersos em uma incer-
teza infi nita.

Só a experiência angustiante do infi nito pode apon-
tar para o reconhecimento da falta. A presença da an-
gústia, mesmo no mundo separado de Deus, torna-se 
um sinal de que o humano é mais do que aquilo que 
ele se propõe a ser e desejar na não-verdade. É esta 
inquietude que nos lembra de nossa origem divina, 
é ela que revela a nostalgia de algo. “A angústia é o 
possível da liberdade e só essa angústia forma, pela 
fé, o ser humano, no sentido absoluto da palavra, de-
vorando todas as fi nitudes, pondo a descoberto todas 
as ilusões.”30 Quando o ser humano é formado pela 
angústia, ele é formado pela possibilidade e só assim 
é formado na infi nitude.

Paradoxo da fé

Se há uma solução para o ser humano, esta seria 
a fé, e Kierkegaard fala especifi camente da fé cris-
tã; a fé paradoxal que encontra no Deus-homem a 

conciliação de tempo e eternidade no instante. O 
paradoxo cristão é, para o autor, a expressão mais 
adequada da verdade existencial. O paradoxo possui 
uma “dupla natureza, pela qual se mostra absoluto: 
negativa, por ter posto a descoberto a diferença abso-
luta do pecado; positiva, por sua pretensão de abolir 
essa diferença absoluta na igualdade absoluta”.31 É 
no encontro entre o paradoxo e a inteligência que po-
demos entender a diferença, pois a inteligência não 
compreende o que é evidente para a paixão: aquilo 
que é incompreensível — Deus. Deus só é possível 
de compreensão pelo paradoxo. Por isso, aos olhos 
da inteligência e pela concepção socrática, isso é não 
real, pois é tudo absurdo. De acordo com o autor,

O escândalo está, pois, fora do paradoxo e por que cau-
sa? Quia absurdum. No entanto, a descoberta não é por 
causa da inteligência, já que, ao contrário, devemo-la 
ao paradoxo, que, apesar disso, recebe testemunho do 
escândalo. A inteligência diz que o paradoxo é o ab-
surdo, porém ele não é senão um paradoxo, porque o 
paradoxo é sempre um paradoxo, um quia absurdum. 
O escândalo se encontra fora do paradoxo e conserva 
para si o verossímil, enquanto o paradoxo é o cume do 
inverossímil.32

Para Kierkegaard, a possibilidade do escândalo é 
dada a cada instante e confi rma sem cessar o “abismo 
vertiginoso” que separa o indivíduo do Deus-ser hu-
mano (que é a unidade de Deus e de um ser humano 
na situação histórica real); acima desta possibilidade 
está a fé. Deus-ser humano, por ser a possibilidade de 
escândalo e sinal de contradição, é inseparável da fé. 
Se a possibilidade de escândalo for suprimida, temos 
a comunicação direta, na qual a diferença qualitativa 
entre Deus e ser humano é esquecida, a mensagem 
torna-se algo leve e superfi cial — “um saber que não 
fere nem cura” —, uma invenção mentirosa, segun-
do Kierkegaard, fruto da própria compaixão humana 
com sua realidade miserável.33

A dúvida é um ato de vontade e não de conheci-
mento, afi rma Kierkegaard. A fé é decisão, por isso a 
dúvida fi ca excluída. A experiência de crise começa 
quando o ser humano enfrenta o nada e sente o medo 
e a angústia, que é o início do desespero. O ser hu-
mano deve fazer o salto para a fé onde ele terá uma 
certeza existencial em Deus. O ser humano kierke-
gaardiano tem a certeza da tensão entre o tempo e 
a eternidade, portanto resta o absurdo ou o parado-
xo como categoria válida para a vida. Em Temor e 

tremor, Johannes de Silentio/Kierkegaard apresenta 
Abraão como o paradigma máximo da fé e conclui 
que só podemos compreendê-lo como quem compre-
ende um paradoxo, pois, seo reduzirmos aos nossos 
conceitos, Abraão seria um assassino ou um louco:
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E que pensaram os contemporâneos do herói trá-
gico? Que era grande e por isso foi admirado. E esse 
venerável colégio de nobres espíritos, esse júri que 
cada geração institui para julgar a precedente, tam-
bém se pronunciou do mesmo modo. Mas não houve 
quem compreendesse Abraão. No entanto, que con-
seguiu ele? Permanecer fi el ao seu amor. Mas aquele 
que ama a Deus não tem necessidade de lágrimas 
nem de admiração. Esquece o sofrimento no amor, 
e tão completamente que não deixará atrás de si o 
mínimo traço de dor, se não fosse o próprio Deus a 
recordar-lhe. Porque vive no secreto, conhece a an-
gústia, conta as lágrimas e nada esquece. Portanto, 
ou se verifi ca o paradoxo de forma que o indivíduo se 
encontra como tal em relação ao absoluto, ou, então, 
Abraão está perdido.34

O paradoxo é absurdo para a razão, não para 
Deus. No plano religioso, as verdades existenciais 
são reveladas por Deus. A verdade está fora: como 
humano não posso possuir nem adquirir a verdade. É 
Deus-mestre (para continuar na elaboração de Johan-
nes Climacus) quem permite passar da não-verdade 
à verdade. O humano caído só pode ser salvo pela 
graça de Deus: a condição para que veja sua própria 
miséria e abra-se para a fé.

Assim, o humano busca a verdade, mas é na rela-
ção direta com Deus, a cada instante decisivo, que 
escolho a verdade pela qual pretendo “sacrifi car-me”. 
Nessa busca observamos que, em Sócrates, há um de-
ver de um para com o outro — ele é parteiro de almas 
— e seu caminho não tem conclusão. Em Kierkega-
ard, em se tratando do ser humano religioso, o funda-
mento está no Outro, um terceiro exterior que funda-
menta sua concepção de existência. Há uma crítica 
de qualquer autonomia humana que consiga fundar 
uma moral. Em Kierkegaard, o dever está para Deus.

A graça, portanto, substituirá a maiêutica. É dado 
ao ser humano a condição de passar da não-verdade à 
verdade, para reconhecer o paradoxo absoluto da fé. 
Em sua discussão racional, Climacus/Kierkegaard su-
gere que se dê ao “desconhecido” o nome de “o deus”.

Mas com que nome se pode chamar, então, esse 
mestre? Quem lhe dá essa condição e, com ela, a 
verdade? Chamemo-lo um salvador, porque ele salva 
seu discípulo dele mesmo; um libertador, pois liberta 
aquele que havia capturado a si mesmo, e ninguém 
é cativo de maneira tão terrível, e cativeiro algum é 
tão impossível de romper como aquele em que o in-
divíduo mantém prisioneiro a si mesmo. No entanto, 
deve dizer algo mais: pois pela não-liberdade o dis-
cípulo se fez culpado de algo e se o mestre lhe dá 
condição e a verdade, então, não é um redentor que 
afasta a ira sobre a falta?35

O paradoxo deixa de ser um absurdo e passa a 
ser um princípio motor, algo que nos coloca diante 
do desconhecido e inaugura a verdadeira dialética do 
pensamento, colocando em relação fé, consciência 
do pecado, Deus-ser humano e instante. No instante, 
há a ruptura, separa-se tempo e eternidade (Deus e 
ser humano) e é no instante que a fé possibilitará a 
relação entre Criador e criatura. É no instante que “o 
deus” dá a condição ao discípulo para reencontrar a 
verdade, e é também no instante que, fazendo uso de 
nossa liberdade, poderemos dar o salto qualitativo.

Considerações finais: liberdade e 

cristianismo

Para Kierkegaard, longe de ser somente uma dou-
trina, o cristianismo é uma comunicação existencial. 
Devemos seguir os passos de Cristo, pois nossa tarefa 
é buscar sentido para a vida, não um sentido em si, 
mas um caminho a ser seguido, um movimento rumo 
à unidade, ao Absoluto, bem expresso nas palavras 
de são João: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim” (14,6).

Existe, efetivamente, uma religião estética, prisio-
neira das aparências e dos impulsos sentimentais. 
Existe uma religião moral, escrava do mandamento. 
Mas o cristianismo real é o confronto que faz pesar 
sobre o eleito da graça o peso mais grave. Apenas o 
estádio religioso permite ao ser humano, muito além 
do prazer, muito acima da lenta felicidade do dia-
a-dia, conhecer a visita perturbadora da alegria... [o 
amor infi nito de Deus e sua sabedoria].36

Ser cristão é, para Kierkegaard, viver em tensão 
em relação ao mundo e ao outro. Portanto, tão logo 
esse contraste é eliminado, a vocação do cristianismo 
perde seu objeto. Kierkegaard reforça a importância 
da pessoa de Cristo mais do que a doutrina. E com-
para ao fato de, no ser humano, a doutrina ser mais 
importante do que a pessoa. Mas, quando se faz o 
mesmo com Cristo, tornando sua doutrina mais im-
portante, comete-se uma blasfêmia. Sua crítica está 
voltada ao tratamento das verdades religiosas apenas 
de forma objetiva, em que se esquece de Cristo e só a 
doutrina se mantém. Para ele, isso não é cristianismo, 
pois se retira o incógnito. Manter o incógnito é man-
ter o sinal de contradição, que só é possível quando 
se mantém a paixão.

Buscar a verdade pela especulação do pensamento 
no fenômeno histórico de Cristo acaba por fazer desa-
parecer a contradição. Perde-se a contradição quan-
do se trata a questão de forma objetiva e, quando isso 
acontece, “o sujeito nunca vem a relacionar-se com a 
decisão num estado apaixonado e, ainda menos, num 
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estado apaixonado que revele um interesse infi nito”. 
Só que o interesse infi nito permanece e busca algo 
que não será mais do que uma aproximação, pois, ao 
tratar o cristianismo como objeto, este se transforma 
em um conceito, uma defi nição que não será nada 
mais do que uma aproximação do que é ser cristão. 
“O cristianismo é espírito, o espírito é interioridade, 
a interioridade é subjetividade, a subjetividade é es-
sencialmente paixão e, em seu máximo, paixão que 
sente um interesse pessoal infi nito por sua beatitude 
eterna.”37 É impossível existir sem paixão e, como 
já vimos, o interesse da existência é a realidade.

A Modernidade e seu discurso do genérico, que 
em nome de um conceito abstrato sacrifi ca o indi-
víduo, nega a este último a possibilidade de exercer 
sua tarefa de transformação e edifi cação; a liberdade 
de tomar uma decisão pessoal que o leve ao sentido 
que daria à própria vida. Um sentido que é mais fruto 
da vontade do que de uma especulação intelectual. 
Entregarmos essa decisão à especulação é mergulhar 
em uma relatividade que se desdobrará em indecisão 
ou em nada. Kierkegaard nos alerta para o abandono 
da gênese do indivíduo, o que leva Farago a comentar:

[Kierkegaard] relembra-nos que a filosofia, longe de ser 
apenas um trabalho sobre conceitos, é um trabalho so-
bre a própria existência e que só aqueles que tiveram a 
coragem de ir até o fim de si mesmos podem começar a 
ser úteis aos outros, no próprio coração da palavra, pois 
apenas essa é apta a não os abandonar a doença mortal, 
mortífera e assassina, alimentada em seu seio por uma 
sociedade que se esqueceu tanto da natureza como das 
exigências do espírito, que são o ser humano na sua 
verdade eterna. Se a Modernidade sofre a tentação de 
abafar a voz das exigências específicas do espírito por 
suas técnicas sedativas, a compreensão do pensamento 
de Kierkegaard, que é uma filosofia da angústia, remete 
o ser humano à sua mais alta dignidade, a da coragem 
da liberdade que se libertou do medo.38

Ao abandonar a subjetividade, desaprendemos 
como relacionar-nos com o mistério que nos funda, 
perdemos o sentido da existência e acreditamos que 
somos livres. Na tensão entre fi nitude e infi nitude, 
a existência para Kierkegaard é uma ação interior 
de nossa liberdade: agonia de saber-nos livres e in-
dependentes em nossa criação de nós mesmos, ao 
mesmo tempo que reconhecemos a dependência on-
tológica de um Criador. Tememos a nossa liberdade 
e trememos diante da possibilidade cuja expressão 
é angústia. É uma liberdade que não é um conceito 
abstrato, é uma categoria existencial dinâmica. Não 
há algo que determina o eu, pois ele se determina, 
ele se escolhe e o faz livremente. Ou, pelo menos, 
deveria ser assim, pois, para Kierkegaard, existir é 

agir no instante, com a liberdade que é guiada pela 
fé, uma liberdade comprometida com a presença de 
Deus. No oposto, teremos a realidade que se torna 
uma escravidão.
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Revista Vozes: uma jovem centenária 
revista de cultura

Frei Clarencio Neotti*

Na verdade, estamos homenageando uma defun-
ta, que recebeu a injeção letal no dia 20 de novem-
bro de 2003, aos 96 anos e meio, por uma decisão do 
Conselho diretor da Editora Vozes.

Razões fi nanceiras. Seus assinantes se haviam re-
duzido a 375 e a venda avulsa chegava a 84. Reco-
nhecia o Conselho Diretor da Editora que não des-
pertava mais interesse, apesar de ter tido em pouco 
tempo três diferentes redatores. Alegava ainda que 
todos os campos que a revista costumava cobrir, ou 
poderia cobrir, estavam ocupados por revistas espe-
cializadas.

Diante dos protestos dos Frades de minha Provín-
cia que, com razão, não reconheciam no Conselho 
Diretor autoridade sufi ciente para matar uma revis-
ta já quase centenária e monumental expressão da 
cultura e da religião no Brasil, o Governo Provincial 
tentou ressuscitá-la, em janeiro de 2004, oferecendo 
a revista à Universidade de Bragança Paulista – a USF 
– na esperança de que algum de seus departamentos 
quisesse assumir a redação e a administração. No dia 
26 de fevereiro de 2004, a USF mandou carta, agra-
decendo a oportunidade, mas recusando a oferta.

Houve uma nova tentativa. O Governo Provincial 
me escreveu carta, perguntando pela possibilidade 
de eu ressuscitá-la, ligando-a ao Convento de Santo 
Antônio do Rio. Cheguei a reunir um grupo de ami-
gos. É verdade que Santo Antônio ressuscitou mortos, 
quando viveu no século XIII. Mas como ressuscitar 
juridicamente uma revista declarada morta no seu úl-
timo e infeliz editorial? Como dar sentido e vida ao 
título Vozes, fora da Editora Vozes? Como podia eu 
dizer sim, sem nenhum suporte fi nanceiro? Nem eu 
dispunha de tempo, considerando o novo campo de 
trabalho em que me encontrava, para sair à procura 
de dinheiro, gente e publicidade. A defunta conti-
nuou e continua morta.

Saúdo, portanto, uma defunta, que me foi cara. 
Agradeço a todos Vocês, especialmente ao Jorge 
Cláudio Ribeiro pela memória que quiseram fazer 
à Revista, que teria completado cem anos em julho 
passado. Cultivar a memória é reconhecer a grandeza 
de um passado que merece ser celebrado.

Celebremos, portanto!

Caminho e fama

Não é a primeira vez que a Revista Vozes recebe 
uma homenagem especial. Quando ela completou 
60 anos, foi largamente celebrada na Academia Bra-
sileira de Letras, em várias Academias de Letras dos 
Estados, em muitas Câmaras municipais. Ainda con-
servo comigo esse material celebrativo.

Quando ela completou 80 anos, a UCBC lhe fez 
festa no dia 27 de outubro de 1987, por ocasião do 
XV Congresso Nacional, no salão nobre da Universi-
dade Metodista de São Bernardo. Naquela ocasião, 
ao agradecer, eu dizia: “80 anos de revista de cultura 
no Brasil é mais que aventura, é milagre. E milagre 
raro. Porque, quando não é a questão fi nanceira que 
derruba uma revista cultural, é a agressão da censura 
que lhe corta a sobrevivência”.

A Revista de Cultura Vozes nasceu de uma neces-
sidade e, em linguagem bíblica, de um espírito pro-
fético. Não tendo tipografi as (porque eram proibidas 
no tempo do Império), pressionados pela necessidade 
de livros didáticos, catequéticos e cultuais, os Fran-
ciscanos criaram, em março de 1901 a Tipografi a da 
Escola Gratuita São José. Observem como a tipografi a 
nasce ligada a uma escola. Nela, na Escola Gratuita 
São José, eram testados os livros escolares antes de 
serem impressos. E vários autores eram professores 
daquela escola. Os alunos com mais de 14 anos da 
Escola Gratuita São José passaram a ser aprendizes de 
tipografi a. Dezenas deles encontraram emprego nos 
jornais do Rio de Janeiro, à medida que a imprensa 
carioca foi nascendo, na esteira da liberdade de ex-
pressão concedida pela República.

Não só o problema escolar e catequético enfrenta-
ram os Franciscanos alemães, restauradores da Famí-
lia Franciscana no Brasil, humilhada e reduzida, em 
1889, a um único Frade da Bahia para baixo e a seis 
da Bahia para cima. Os Frades se preocuparam com 
a elite intelectual. Eram raros os intelectuais católicos 
no início do século passado. Era preciso um elo de 
união entre eles. Era preciso dar evasão ao seu pen-
samento. Era preciso alimentar o grupo para dar-lhe 
chance de multiplicação.

Desta necessidade nasceu a revista Vozes de Pe-

trópolis, com o subtítulo “Revista mensal, religiosa, 
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científi ca e literária”. No seu primeiro editorial pro-
metia: “Vozes de Petrópolis terá caráter geral e não 
puramente religioso. A revista trará artigos variados, 
que terão o cunho da atualidade. Nenhuma região 
da ciência e da técnica, da teoria e da prática será 
excluída do programa”.

Em 1911, a revista havia feito tanto caminho e 
tanta fama que a Tipografi a da Escola Gratuita São 
José perdera já seu nome para ser conhecida como 
“Tipografi a da Vozes”, hoje Editora Vozes, Vozes por 
causa da revista.

Repercussão do editorial

O primeiro redator foi um Frade, um homem a 
quem os brasileiros não podem continuar a deixá-
lo na marginalidade da história. Foi cronista de fatos 
internacionais, foi poeta e romancista, foi professor 
e músico, editor e crítico de arte, um homem de fé 
e ciência, pioneiro em inúmeros campos da impren-
sa, da crítica literária e da formação do senso crítico. 
Refi ro-me a Frei Pedro Sinzig, falecido no dia 8 de 
dezembro de 1952.

Até os anos 40, a Vozes de Petrópolis foi a única, 
digamos assim, revista da elite intelectual católica. 
Com a chegada das diferentes famílias religiosas, 
como os salesianos, os irmãos maristas, os jesuítas, 
os lazaristas e as numerosas congregações femininas, 
multiplicaram-se os colégios. Por longo tempo os co-
légios católicos foram o sustentáculo fi nanceiro da 
revista, através de assinatura. Muitos professores, co-
nhecendo-a no colégio, passaram a assiná-la.

Em 1942, a Editora Vozes se reestruturou, assumiu 
novos estatutos, criou a Revista Eclesiástica Brasileira. 
Foi naquele momento que a Vozes de Petrópolis mu-
dou o nome para Vozes – Revista Católica de Cultura.

E foi com esse nome que assumi a redação da re-
vista em janeiro de 1966, exatamente um mês depois 
do encerramento do Concílio Vaticano II. Encontrei 
prontos os números de fevereiro e março. A revista 
passava por uma crise de defi nição. Se pusera a com-
bater Maritain, Teilhard de Chardin, Anísio Teixeira e 
muitas idéias de intelectuais do grupo Anhembi, em 
torno da fi gura de Paulo Duarte, e pior, combatia as 
idéias católicas do Centro Dom Vital do Rio de Janei-
ro, ligado a Alceu Amoroso Lima. E não se dera bem. 
No Brasil acontecera a ditadura. Na Igreja sopravam 
fortes os ventos da renovação.

Recebi o cargo de redator com uma incumbência 
específi ca: atualizar a revista e pô-la a serviço do pós 
Concílio Vaticano II, sobretudo do documento sobre 
a Igreja no mundo de hoje, que tinha e tem o belo 
título de Gaudium et Spes (Alegria e Esperança).

A revista estava para celebrar 60 anos. Montei 
todo um programa de celebrações para 1967/1968 
com uma fi nalidade precisa: mostrar uma nova linha 
editorial da revista, abrindo para os novos temas pro-
postos pelo Concílio; fazê-la conhecida aos intelec-
tuais, sobretudo aos de minha geração, sem, porém, 
desprezar os mais velhos, porque sempre tive certeza 
de que não há renovação, sem respeito ao passado.

Escrevi um editorial em janeiro de 1967, que re-
percutiu muito, porque levei pessoalmente aquele 
número da revista à redação de O Globo, Diário de 

Notícias, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Estado 

de S.Paulo, e o mandei a mais de três centenas de 
intelectuais e jornalistas, alheios aos quadros da Edi-
tora. Naquele editorial, eu dizia: 

“Estamos a serviço do Homem. Não de grupos de ho-
mens. Buscamos estar, com o Cristo do Evangelho pe-
renizado na Igreja, dentro do século XX, já rasgando 
horizontes para o século XXI. A Igreja reconheceu que 
‘em nossos dias, arrebatado pela admiração das pró-
prias descobertas e do próprio poder, o gênero humano 
freqüentemente debate problemas angustiantes sobre a 
evolução moderna do mundo, sobre o lugar e função 
do homem no universo inteiro, sobre o sentido de seu 
esforço individual e coletivo e, em conclusão, sobre o 
fim último das coisas e do homem’ (Gaudium et Spes, 
n. 3). Estamos solidários com este homem. Nenhuma 
ambição nos move a não ser a de servir. Mas servir para 
construir. Servir para ativar. Servir para que o homem 
possa ‘crescer em humanidade, valer mais, ser mais’” 
(Populorum Progressio, n. 15).

L’Osservatore Romano

Um dos primeiros a se manifestar foi Alceu Amo-
roso Lima, o Tristão de Athayde, muitas vezes atacado 
pela Revista Vozes antes de minha chegada. Foi à edi-
tora para me conhecer, para pôr-se à disposição da 
revista e para me apresentar aos intelectuais católicos 
do Rio de Janeiro, interessados nas idéias e valores do 
Concílio Vaticano II.

Confesso que provoquei homenagens aos 60 anos 
da revista onde podia. Assim, no dia 30 de junho de 
1967, fi zemos uma solene Missa concelebrada na 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Petrópolis. 
Muitas autoridades presentes. A nota nova, que cha-
mou a atenção: o pregador foi um leigo, que ainda 
não descobrira ser um intelectual de mancheia: Dr. 
Manoel Machado dos Santos. Aquele sermão, aquela 
homilia lhe valeu o convite para ser Reitor da Univer-
sidade Católica de Petrópolis.

Dias depois a Academia Brasileira de Letras de-
dicou uma sessão inteira à revista, na qual falaram o 
Presidente Austregésilo de Athayde, Peregrino Júnior, 
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Ivan Lins. E Alceu Amoroso Lima. Peregrino Júnior 
chegou a dizer que “nenhum intelectual brasileiro 
pode ignorar a revista, que é das mais atuais e palpi-
tantes”. Austregésilo de Athayde dedicou uma inteira 
coluna sua no Jornal do Brasil aos 60 anos da revista. 
Também no Jornal do Brasil, Alceu Amoroso Lima es-
creveu uma belíssima página em que dizia: 

“Basta confrontar a revista de ontem com a de hoje ... 
para compreender o sentido novo que a revista adqui-
riu. Como se alargou. Como se atualizou. Como en-
trou, já agora, na corrente da vida intelectual brasileira, 
com uma contribuição preciosa de espiritualidade ca-
tólica mais autêntica, mais aberta a todas as vozes do 
horizonte espiritual e intelectual dos nossos dias ... E 
com isso passa da margem à corrente da vida intelectu-
al brasileira, onde já agora figura como uma presença 
inconfundível”

Ainda no mês de julho a Revista deu duas recep-
ções: uma num ateliê em Copacabana, onde havia 
uma exposição de caricaturas de Alvarus. Passaram 
por lá mais de 500 pessoas. Outra em Petrópolis, na 
mansão dos Bonicelli (ele arquiteto e ela artista plás-
tica), reservada a escritores do Rio, uma retribuição 
à Academia Brasileira de Letras. Vários acadêmicos 
subiram a serra.

Não posso esquecer um fato que me surpreendeu 
muito. L’Osservatore Romano, o jornal ofi cioso do 
Vaticano, em sua edição diária, no dia 31 de julho 
de 1967, fez um longo comentário sobre a Revista, 
dizendo entre outras coisas: 

“Oggi la rivista Vozes è entrata decisamente nella dis-
cussione dei temi conciliari e delle questioni che agi-
tano il Brasile e il mondo. Uscendo dalla strettezza di 
un cattolicesimo “bitolado” e diffidentemente conser-
vatore, examina e analizza i problemi caldi dell’ora 
come socializzazione e riforma agraria, riabilitazione 
del Nord-Est Brasiliano, cristianesimo e marxismo, re-
golamentazione delle nascite, psicanalisi e pedagogia 
moderna, celibato ecclesiastico, economia popolare 
etc. La ripercussione nel paese è straordinaria”. 

O mesmo artigo saiu na edição francesa do 
L’Osservatore. Ainda não existia a edição em língua 
portuguesa.

Fato inédito

Não posso esquecer uma ajuda grande que rece-
bi. Estava pensando como visitar todos os colégios e 
escolas católicas (coisa que fi z mais tarde), quando 
me procurou o Padre José Vasconcellos, presidente 
da AEC e membro do Conselho Federal de Educa-
ção. Pensava ele elaborar um boletim mensal para 

os professores e colégios ligados à AEC e perguntava 
pela possibilidade de sair como suplemento da Revis-

ta Vozes. Abriguei, não como suplemento, mas como 
caderno especial o boletim de 16 páginas mensais, 
com excelente material didático. Mantive o caderno 
de maio de 1966 a dezembro de 1969, até que o Pa-
dre Vasconcellos deixasse o cargo. Foi uma forma de 
segurar as assinaturas dos colégios e escolas de todo o 
Brasil e conseguir a assinatura de muitos professores.

A redação da revista cresceu muito. Precisou de 
secretário. Cito-os, não sei se na exata ordem de seu 
tempo de trabalho na redação: Dário Deschamps, jo-
vem catarinense, que não chegou a trabalhar um ano, 
porque se candidatou a vice-prefeito de sua cidade 
e ganhou a eleição. Já é falecido. Sinval Itacarambi 
Leão, hoje dono da prestigiosa revista Imprensa. Ál-
varo Sá, engenheiro e poeta, já falecido. Dermi Aze-
vedo, jornalista, que deixou a Vozes para trabalhar 
na Folha de S.Paulo. Moacy Cirne, poeta, professor 
e escritor. E Thomaz Filho, poeta. Os Secretários não 
interferiram na linha fi losófi co-ideológica da revista, 
mas cada um deles abriu o leque de colaboradores e 
me deram segurança. Sou muito grato a todos eles.

Ninguém ignora o mal feito pela ditadura à Impren-
sa, sobretudo no Governo Medici. Mais tarde soube 
que a Revista Vozes estava fi chada no SNI como “Re-
vista fi losófi ca de esquerda, não panfl etária”. Nunca 
nos agrediram. É verdade que nos cuidávamos, den-
tro do bom senso. Muitas vezes montávamos o núme-
ro da revista atrás de palavras e expressões que não 
constavam no dicionário dos censores da ditadura 
como: Problemas de lingüística descritiva, Semântica 
Estrutural, Semiologia e Teoria do Discurso, História 
das estórias em quadrinhos, Dinâmica & Descompas-
so, Ideologia anacrônica, Festival do Subconsciente, 
O Salto para o Objeto, A Poética da Denotação, Ci-
bernética e Ideologia.

Pela terceira vez a revista mudou de nome. A par-
tir de janeiro de 1969, a revista passou a viver com 
o título: Revista de Cultura Vozes. Mudamos o título 
sem alardes, sem aviso prévio ou editorial, que justi-
fi cassem a mudança. A mudança consistiu na retira-
da do adjetivo “Católica”. Simplesmente queríamos 
superar o sectarismo. Queríamos abrir outras portas, 
permanecendo absolutamente fi éis aos valores do 
Evangelho. O jornal O Estado de S. Paulo publicou a 
coluna do Hélio Damante, o único a protestar. Como 
ele era um jornalista digno, respondi a ele pessoal-
mente. Entre outras coisas eu lhe disse: 

“Para ser uma revista católica, não precisamos osten-
tar nenhum adjetivo. Ela será sempre uma revista de 
mundividência católica. O que significa abrangência, 
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não sectarismo. Seriedade no posicionamento diante 
dos problemas, mas sem dicotomizar o mundo e a his-
tória, sem perder de vista que sagrado e profano são 
duas faces de uma mesma realidade humana. Não há, 
pois, por que contrapô-las, não há por que perseguir o 
profano em nome do sagrado; respeitar-lhes a autono-
mia significa colocar em diálogo ambas as dimensões 
humanas. Em diálogo, não em cego confronto”.

Registro um fato inédito entre as revistas de cultu-
ra do Brasil: ao menos dois de seus números tiveram 
uma segunda edição.

Palavra mantida

Se a censura da ditadura não nos atingiu, atingiu-
nos a censura do Vaticano. O Núncio Apostólico em 
pessoa (Dom Sebastião Baggio) foi a Petrópolis re-
clamar das três revistas da Editora. Da REB protestou 
contra um artigo de Frei Boaventura Kloppenburg: “A 
perigosa arte de ser bispo”. Da Sponsa Christi, de um 
artigo de Michael Novak, intitulado “As novas Reli-
giosas”. Da Revista Vozes apontou um artigo do Padre 
Jaime Snoek sobre a homofi lia (chegou a dizer que 
concordava com o conteúdo, mas o tema não fi cava 
bem em revista católica). 

Sua ira fulminava, sobretudo, um pequeno artigo 
de pouco mais de três páginas, mais nota que artigo, 
com o título “Quem informa o Papa”. A nota fazia 
uma comparação entre um Manifesto de católicos mi-
neiros, apegados aos tempos anteriores ao Concílio, 
e uma carta admoestativa do Papa Paulo VI à CNBB. 
A nota concluía que a carta do Papa estava calcada 
sobre o Manifesto mineiro, condenado pela Confe-
rência dos Bispos do Brasil. E trazia, lado a lado, os 
dois textos.

A partir dessa visita do Núncio, a Editora Vozes e 
suas revistas passaram a ser alvos da censura da Santa 
Sé, censura crescente até a intervenção em 1991. O 
que a ditadura não fi zera, fez o Vaticano. 

Deixei a redação da Revista em dezembro de 
1987, após 21 anos de redator. Sucedeu-me por al-
gum tempo Leonardo Boff. Fui eu que o indiquei ao 
Governo Provincial, já que ele fora proibido, pelo 
então Cardeal Ratzinger, de redigir a REB. Quando 
Leonardo deixou a Ordem, a revista foi assumida por 
pessoas estranhas à Editora. A revista chegou a ser 
terceirizada. E trocou mais uma vez de nome. A par-
tir de janeiro de 1993, ela passou a se chamar Cul-

tura Vozes. Para desgosto de todos que têm bibliote-
ca, mudaram o tamanho e o formato da revista, que 
ela vinha conservando desde sua fundação. Parece 
um detalhe, mas para mim foi o começo de seu fi m. 
Como a editora achou por bem cortar as assinaturas 

de cortesia, não vi nenhum número da revista de ja-
neiro de 1995 a outubro de 2003, porque me encon-
trava na Cúria Geral dos Franciscanos, em Roma e lá 
ela não chegava.

Demorei-me muito em falar de como renovei a 
revista na segunda metade dos anos 60. Não me de-
morei por vaidade ou como demonstração de hero-
ísmo. Mas para dizer que os três argumentos usados 
para matá-la em 2003, poderiam ter sido usados para 
matá-la já em janeiro de 1966. Cito textualmente os 
três argumentos: “1. Alto défi cit da revista. 2. Não se 
conseguir nenhuma proposta nova que pudesse dar 
esperança de reversão do quadro. 3. Falta de foco 
da publicação, sendo este o ponto que mais pesa em 
todo esse processo”.

As várias trocas do nome da revista mantiveram 
sempre a palavra “Vozes”. Porque ela não foi somen-
te uma voz, mas foi vozes de muitos autores, vozes de 
muitos pensamentos e ansiedades, vozes de muitas 
pesquisas e descobertas, vozes de muitos sentimentos 
e de diferentes tempos, vozes da religião, da cultura, 
da ciência, e agora uma das muitas vozes da histó-
ria que várias gerações conseguiram fazer. Obrigado

Notas
* Palestra proferida na PUC-SP, em 14/8/2007, no 
evento comemorativo dos 100 anos de fundação da 
Revista de Cultura Vozes.
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RUMO A UMA TEORIA GERAL DA 

RELIGIÃO
Rodney Stark

Neste livro* apresentamos uma teoria geral da reli-
gião. A reivindicação de generalidade reside no gran-
de número de questões centrais acerca dos fenôme-
nos religiosos que a teoria tenta responder. Ao buscar 
estas respostas, entretanto, não defi nimos uma ou 
duas imensas generalizações sobre o que é a religião 
e o que ela faz. Ao contrário, tentamos especifi car, 
de maneira relativamente completa, por que e como 
vários aspectos da religião ocorrem, e isso por meio 
de uma estrutura de explicação formal.

Independentemente dos méritos de nossa reali-
zação teórica, fi cará claro que rompemos com uma 
longa tradição de explicações sobre a religião base-
adas em “um fator”. Não buscamos a generalidade 
reduzindo o todo da religião a uma “ilusão” neuróti-
ca, como fez Freud, ou a um “ópio do povo”, como 
fez Marx, ou à sociedade adorando-se a si própria, 
como fez Durkheim. Reduções como estas têm um 
grande escopo, mas nenhuma profundidade. Na ver-
dade, cada uma delas é uma metáfora, não uma teo-
ria. Buscamos ser genéricos por meio de um conjunto 
integrado de afi rmações formais orientado a respon-
der muitas perguntas clássicas sobre religião. Dedu-
ziremos estas afi rmações a partir de um punhado de 
axiomas gerais. E resultados de implicações empíricas 
podem ser extraídos deste sistema teórico, tornando-
o, assim, passível de falseamento.

Pensamos que esta é a hora certa para uma em-
preitada mais vigorosa nos estudos científi cos da so-
ciologia da religião. Durante as últimas décadas, este 
campo tem vivenciado um importante renascimento. 
Como resultado, uma variedade surpreendente de fa-
tos novos e bem testados veio à luz. Mas nenhum es-
forço real foi feito no sentido de criar teorias que pu-
dessem conferir ordem e relevância a estes fatos. Na 
verdade, tem havido pouca teorização sobre a religião 
desde a virada do século. Portanto, as “teorias” da re-
ligião disponíveis permanecem, em grande medida, 
como produtos do pensamento social do século XIX 
e da tradição da “grande teoria” associada aos pais 
fundadores das ciências sociais. Porém, conforme já 

sugerido, um escrutínio pormenorizado revela que 
estas teorias não são tão grandes. O que há de teori-
zação em clássicos respeitadíssimos como As formas 
elementares da vida religiosa, de Émile Durkheim, ou 
As variedades de experiência religiosa, de William Ja-
mes, por exemplo, poderia ser resumido em poucas 
páginas. O resto é ilustração ou digressão.

Assim, preparamo-nos para nossa tarefa teórica 
sem uma obra-prima à qual dar continuidade ou re-
futar. Na área da religião não há nada como a teoria 
econômica, de Adam Smith, ou a teoria da revolução, 
de Marx. Uma razão para isto é a convicção difundi-
da entre cientistas sociais de que a religião está cami-
nhando rapidamente para o esquecimento. Por que 
dar séria atenção a um fenômeno social sem futuro?

Considere este parágrafo, intitulado “O futuro 
da religião”, publicado em 1966 por Anthony F. C. 
Wallace, um dos mais renomados antropólogos mo-
dernos a trabalhar com a área da religião:

[…] o futuro evolucionário da religião é a extinção. A 
crença em seres e forças sobrenaturais que afetam a 
natureza sem obedecer a leis naturais vai se desgas-
tar e se tornar apenas uma memória histórica interes-
sante. Com efeito, este evento não deve acontecer nos 
próximos cem anos, e provavelmente sempre haverá 
indivíduos, ou mesmo pequenos grupos de culto, que 
responderão à alucinação, ao transe e à obsessão por 
uma interpretação sobrenatural. Mas, como caracterís-
tica cultural, a crença em forças sobrenaturais está con-
denada à morte, no mundo todo, como resultado da 
crescente adequação ao e à difusão do conhecimento 
científico e da conclusão, pelas crenças seculares, de 
que a crença no sobrenatural não é necessária para o 
uso efetivo do ritual. Se tal desdobramento será bom 
ou ruim para a humanidade, esta é uma questão irrele-
vante para a predição; o processo é inevitável (WALLACE, 
1966, p. 265).

Obviamente, a religião não se extinguiu, nem 
sequer começou a desaparecer. Logo após Wallace 
ter escrito estas linhas, registrou-se uma nova onda 
de misticismo e de entusiasmo religioso. E foi o re-
avivamento religioso do período seguinte à Segunda 
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Guerra Mundial e o encontro contínuo com efeitos 
religiosos persistentes em assuntos tão diversos como 
o voto e a fertilidade que levaram à ressurreição da 
pesquisa ativa sobre a religião.

A religião é um fator preponderante na vida hu-
mana e, em um futuro previsível, pode-se acreditar 
que se mantenha assim. Está na hora, portanto, de 
começarmos a adquirir uma compreensão teórica da 
religião.

A ausência de esforços teóricos signifi cativos nesta 
área nos oferece uma oportunidade incomum. Diante 
de nós está uma vasta literatura rica em insights pro-
fundos e cheia de fatos coletados e cuidadosamente 
testados: uma riqueza de recursos para além da ima-
ginação daqueles estudiosos do século XIX que vol-
taram a atenção para as questões religiosas. Ademais, 
nas décadas em que ninguém teorizou sobre religião 
houve avanços teóricos signifi cativos em muitas ou-
tras áreas das ciências sociais. Eles possibilitam o 
empréstimo de algumas ferramentas extremamente 
poderosas, e nós respondemos apropriando-nos dos 
tesouros da economia, aprendendo teoria e antropo-
logia cultural.

Nossos propósitos neste livro são teóricos. No en-
tanto, é insensato teorizar sem manter um olhar aten-
to aos dados relevantes disponíveis para os próprios 
resultados teóricos. Não há virtude em publicar uma 
teoria previamente falseada por fatos estabelecidos. 
Por isso, passamos um pente fi no na literatura em-
pírica para mostrar que várias partes de nossa teoria 
são congruentes com o que se sabe. Além disso, nos 
últimos anos nós publicamos diversos estudos que 
testam predições importantes da teoria; muitos deles 
podem ser encontrados em nosso livro anterior, The 
future of religion. Contudo, consideramos todos es-
ses testes da teoria preliminares. Testes extensivos só 
serão possíveis quando a teoria estiver disponível a 
outras pessoas. Portanto, nossas referências aos resul-
tados empíricos neste livro não devem sugerir de que 
a teoria já está bem testada.

Teorias dedutivas
A forma de nossa teoria é dedutiva. Teorias como 

esta não são novidade nas ciências sociais. Já em 
1776, Adam Smith publicou uma teoria dedutiva à 
qual todas as versões atuais de teorias de troca na so-
ciologia, psicologia e economia devem a paternidade. 
Contudo, muitos cientistas sociais não compreendem 
corretamente, ou não apreciam por completo, a utili-
dade e a estrutura lógica das teorias dedutivas. Parece 
prudente, portanto, abordar brevemente estas ques-
tões aqui antes de nos voltar para a tarefa teórica em si.

Uma teoria é um grupo de enunciados sobre as re-
lações entre um conjunto de conceitos abstratos. Tais 
enunciados mostram como e por que os conceitos 
estão inter-relacionados. Ademais, eles devem fazer 
surgir implicações empírica e potencialmente false-
áveis. Isto é, deve ser possível deduzir de uma teoria 
alguns enunciados acerca de eventos empíricos que 
poderiam, em princípio, mostrar-se incorretos (PO-
PPER, 1959; 1962).

As teorias dedutivas seguem estes critérios de for-
ma particularmente poderosa e elegante (BRAITHWAITE, 
1953; NAGEL, 1961). Elas consistem de um pequeno 
conjunto de princípios básicos ao qual, pensa-se, um 
grupo de fenômenos complexos pode ser reduzido. 
Ou seja, os teóricos tentam localizar um conjunto re-
lativamente pequeno de regras que informem como 
uma porção relevante da realidade opera. Permutas 
lógicas de tais regras (ou axiomas) dão origem a inú-
meras derivações (ou proposições). Pelo menos algu-
mas destas proposições terão implicações empíricas. 
Elas predizem ou proíbem certas relações entre indi-
cadores empíricos dos conceitos contidos na teoria.

Em um sentido limitado, as teorias dedutivas são 
tautológicas, e uma má compreensão de seu funcio-
namento levou alguns escritores a rejeitarem equi-
vocadamente a abordagem dedutiva (ABRAHAMSON, 
1970). Uma vez enunciado um conjunto de axiomas 
(e defi nidos seus termos), todas as proposições es-
tão implicadas. As proposições são “forçadas” pelos 
axiomas de acordo com as regras da lógica. Na reali-
dade, é este o signifi cado preciso do verbo “deduzir”. 
As proposições são deduzidas ao se demonstrar que 
cada uma delas está implicada logicamente pelos (e, 
portanto, presentes nos) axiomas.

No entanto, o fato de as proposições seguirem 
tautologicamente a partir dos axiomas, não signifi ca 
que as teorias dedutivas não sejam passíveis de false-
amento, sendo, portanto, tautologias no nível empíri-
co. Na realidade, a não ser que os axiomas sejam ver-
dadeiros, algumas proposições deles derivadas serão 
falseadas, já que nem todos os resultados empíricos 
podem ser congruentes com as proposições. Assim, 
todas as teorias dedutivas (e todas as teorias verda-
deiras) são apostas. Quanto mais elas tentam expli-
car, maior o risco da aposta. Quanto mais é predito e 
proibido, maior a oportunidade de falsifi cação.

O caráter tautológico das teorias dedutivas no ní-
vel abstrato consiste em sua virtude principal. Assim, 
afi rmações bastante gerais e abstratas tornam-se su-
jeitas à testagem empírica. Uma vez que exigem a 
veracidade de certas proposições, quando uma pro-
posição é falsifi cada, este resultado é conduzido de 



54Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 14

volta à cadeia lógica, colocando o sistema inteiro em 
dúvida. Poder-se-ia argumentar, no entanto, que a te-
oria dedutiva não foi falsifi cada, tendo-se estabeleci-
do, na verdade, que não é aplicável à realidade ou 
universo particular em questão. Isto quer dizer que, 
em uma realidade na qual os axiomas de fato valem, 
a teoria será sempre congruente com os resultados 
empíricos (abstraindo de erros mensuráveis). Porém, 
uma vez que não temos interesse nessas realidades 
hipotéticas, quando achamos que uma teoria deduti-
va deixa de seguir tal realidade, procuramos os axio-
mas problemáticos, a omissão vital ou alguma outra 
falha corrigível. Isto é, tentamos encaixar a teoria em 
nossa realidade.

As teorias dedutivas são muito mais que apenas 
jogos intelectuais (muito embora se tenha que jogar 
segundo as regras); são muito mais, ainda, que sis-
temas estéreis de referência cruzada para organizar 
nossos dados. Pelo fato de as teorias dedutivas po-
derem ser permutadas de acordo com regras lógicas, 
elas podem dar origem a proposições totalmente no-
vas. Com freqüência, as predições ou proibições são 
geradas por teorias dedutivas sobre relações nunca 
antes imaginadas ou examinadas. Assim, as teorias 
dedutivas podem forçar a inovação intelectual.

Finalmente, a estrutura lógica das teorias dedutivas 
permite não somente a predição, mas a explicação 
(HOMANS, 1967). Por exemplo, muitas generalizações 
conhecidas como “de médio alcance” ou asserções 
acerca de fenômenos religiosos são derivadas de nos-
so modesto conjunto de axiomas. A menos que, ou 
até que sejam assim derivadas, elas são órfãs teóricas. 
Enquanto permanecem sozinhas, sem parentesco in-
telectual, somos incapazes de explicar por que elas 
devem ser verdadeiras ou como tais generalizações 
se relacionam umas com as outras. Mas quando é 
possível demonstrar que tais afi rmações derivam de 
um conjunto simples de axiomas acerca dos seres hu-
manos e de como eles interagem, então estas gene-
ralizações de médio alcance não são apenas afi rma-
das, mas explicadas. No capítulo 2, por exemplo, nós 
não apenas deduzimos que a religião tem apelo aos 
despossuídos (uma conhecida proposição de médio 
alcance), como também deduzimos por que, como e 
em que circunstâncias isso acontece.

Resumindo, uma teoria dedutiva é uma tentativa 
de enunciar os princípios elementares que dizem res-
peito a algum fenômeno. Se estes princípios forem 
corretos, então poderemos deduzir o que pode e o 
que não pode acontecer, e entender o porquê.

Quando uma teoria dedutiva pode ser formaliza-
da (matematicamente representada), suas virtudes 

lógicas podem ser plenamente percebidas (NAGASAWA 
& VON BRETZEL, 1977). Então, manipulações formais 
revelarão redundâncias, ambigüidades, suposições 
omitidas, e extrairão o conjunto completo de propo-
sições implicadas pelos axiomas. A teoria que apre-
sentamos aqui ainda não foi formalizada. Portanto, é 
possível que permaneçam muitos defeitos. Não obs-
tante, mesmo que de maneira apenas verbal, a teoria 
é sufi cientemente rigorosa de modo que corre sérios 
riscos de falsifi cação, como costuma ocorrer a toda 
boa teoria. Na verdade, ela pode render algumas pro-
posições novas e contra-intuitivas testáveis.

Também devemos ressaltar que os axiomas da teo-
ria não são afi rmações sobre religião. Antes são afi rma-
ções incontroversas (e freqüentemente aceitas) acerca 
do mundo e de como as pessoas se comportam e inte-
ragem. Desta forma, a teoria é bastante geral no senti-
do de que conduz facilmente a proposições distantes 
do campo do comportamento religioso. Isto sustenta 
a promessa de síntese entre a compreensão socio-
científi ca da religião e outras esferas da vida social.

Sobre os conceitos
Os blocos de construção das teorias são concei-

tos. Os conceitos isolam e identifi cam fenômenos. 
No entanto, não existem conceitos verdadeiros ou 
falsos. Eles são defi nições que identifi cam categorias 
abstratas cuja função é delimitar uma classe de fenô-
menos semelhantes. Suponhamos que alguém tenha 
inventado o conceito de sátiro para identifi car todas 
as criaturas que são metade homem, metade bode. 
Este conceito é tão verdadeiro quanto qualquer outro; 
é tão verdadeiro, por exemplo, quanto o conceito de 
fêmea. Contudo, percebemos que nenhuma instância 
de sátiro existe reconhecidamente. Isto não torna o 
conceito falso, apenas inútil. O conceito retém sua 
capacidade de classifi cação; assim, se um dia encon-
trarmos uma criatura metade homem, metade bode, 
saberemos como chamá-la. Nós ignoramos o concei-
to tão-somente porque lhe falta aplicação.

Os conceitos científi cos podem ser julgados ape-
nas com base na sua utilidade. A utilidade dos concei-
tos pode ser julgada a partir de dois critérios. Primei-
ro, devem ser adequados à classifi cação. A defi nição 
deve possibilitar, objetivamente, a identifi cação de 
fenômenos específi cos como pertencentes ou não à 
classe de coisas identifi cadas pelo conceito. Um con-
ceito útil de religião, por exemplo, deve tornar claro 
quais fenômenos são religiosos e quais não são.

Em outra obra fomos bastante críticos das tipolo-
gias do modo como são usadas nas ciências sociais, 
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dado que elas obscurecem mais do que esclarecem 
a classifi cação de fenômenos (STARK & BAINBRIDGE, 
1979). Isto ocorre quando os correlatos de um fenô-
meno, e não seus atributos, são incluídos na defi ni-
ção de um conceito. Os atributos são características 
presentes em todas as instâncias de um fenômeno. 
Os correlatos ocorrem apenas em algumas instâncias. 
Quando defi nimos uma seita como um movimento 
religioso que se dá dentro de uma tradição religiosa 
convencional e que está em um estado de alta tensão 
com seu ambiente sociocultural, incluímos somente 
aquelas características encontradas em todas as sei-
tas, que, juntas, excluem da categoria todos os fenô-
menos que queremos excluir. As “seitas” políticas são 
excluídas por não serem movimentos de natureza re-
ligiosa (o que, por sua vez, deriva de nossa defi nição 
de religião). Os cultos são excluídos porque repre-
sentam uma tradição religiosa não convencional. As 
Igrejas são excluídas porque estão em um estado de 
baixa tensão com seu ambiente circundante.

Em contraste, as muitas e concorrentes tipologias 
de seita/igreja encontradas na literatura são formadas 
de correlatos. Por exemplo, diz-se que uma seita é 
pequena, que originalmente conta com uma mem-
bresia convertida e não socializada, que enfatiza o 
emocionalismo e dá pouca ênfase ao ritual e à ceri-
mônia � para listar apenas algumas das propriedades 
ligadas às seitas na literatura (cf. O’DEA, 1966). Ne-
nhuma destas propriedades é encontrada em todas as 
seitas � de fato, muitas seitas carecem delas. Assim, 
quando estas variáveis passam por uma classifi cação 
cruzada, pode-se encontrar exemplos empíricos que 
se encaixam na maioria ou em quase todas as com-
binações possíveis. Algumas seitas são grandes. Al-
gumas não possuem virtualmente nenhum membro 
convertido. Algumas possuem serviços sérios. Algu-
mas enfatizam o ritual e a cerimônia. O resultado é 
uma miscelânea de tipos misturados que não podem 
ser ordenados. Qual grupo está mais próximo de uma 
seita, um grupo emocionalista, com uma associação 
socializada, ou um bastante reprimido, com uma as-
sociação convertida? Não existe resposta possível.

Na falta de um eixo de variação, as tipologias de-
safi am a teorização. De fato, elas freqüentemente 
prendem à defi nição fatores independentes poten-
cialmente de grande interesse teórico. É impossível 
perguntar sobre o impacto da chegada de uma gera-
ção de membros socializados em uma seita, se é que 
isto já entrou na classifi cação de grupos como seitas. 
Além disso, as tipologias construídas a partir de cor-
relatos não são efi cazes para a classifi cação, porque 
os subtipos proliferam. A tipologização encorajou os 
pesquisadores a descobrir como o grupo que estão 

estudando difere de todos os outros e, na medida em 
que têm sucesso, nada é classifi cado. A ciência re-
quer que coisas similares sejam agrupadas, não que 
busquemos demonstrar que nada é parecido.

Neste livro, vamos romper com tipologias anterio-
res para criar uma classifi cação sem ambigüidades 
e substituir esquemas defi nidores estéreis por teorias 
produtivas. Não estamos tão preocupados em nomear 
grupos religiosos pequenos, por exemplo, como em 
explicar como eles se estabelecem e por que perma-
necem ou não pequenos. A contemplação da variável 
tamanho imediatamente nos sugere que a sociologia 
contemporânea com freqüência é lida com variáveis 
contínuas. Há muitas vantagens, tanto técnicas quan-
to conceituais, em uma defi nição que identifi que um 
eixo de variação em vez de simplesmente distinguir 
duas ou mais categorias. Não apenas é possível men-
surar diferenças de maneira mais refi nada e empregar 
um conjunto mais amplo de ferramentas estatísticas, 
como se está em uma posição muito melhor para 
compreender os processos de mudança, uma vez que 
se esteja liberto da mentalidade restritiva das tipolo-
gias e que muitos conceitos tenham sido defi nidos 
em termos de variáveis contínuas.

Observemos que isto não põe em xeque a capa-
cidade dos conceitos de servirem como ferramentas 
adequadas de classifi cação. Ainda se faz uma distin-
ção clara entre esta e aquela variável contínua � en-
tre conceitos completamente diferentes. O tamanho 
de um grupo religioso é algo distinto da idade deste 
grupo. Além disso, a possibilidade de indicar pon-
tos intermediários ao longo de um contínuo eixo de 
variação expressa de maneira realista o fato de que 
muitas das características de indivíduos e grupos (tal-
vez a maioria delas) podem existir com forças e graus 
variados. Reconhecer que o tamanho, por exemplo, 
é uma questão de grau, não reduz de forma alguma 
a utilidade do conceito de tamanho. Pode-se facil-
mente fazer uma distinção clara entre o conceito de 
tamanho, talvez defi nido como o número de mem-
bros de um grupo, e outros conceitos como idade ou 
“sectariedade”. E conceitos relativos, como pequeno 
e grande, podem ser mensurados ao longo do eixo de 
variação do conceito-mestre “tamanho”.

Com freqüência, vemos que uma idéia tradicio-
nal como a de seita é mais bem entendida como a 
conjunção de dois conceitos básicos de nossa teoria 
� “tradição religiosa convencional” e “tensão com o 
ambiente sociocultural”. Mas cada um destes con-
ceitos pode ser defi nido e medido de maneira não 
ambígua. Por exemplo, um conceito importante para 
nossa teoria é o de grau de tensão com o ambiente 
sociocultural, uma variável contínua claramente de-
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limitada. Uma teoria que comece com conceitos cla-
ros, simples e precisos está livre para examinar a in-
teração de qualquer um destes conceitos. E nossa te-
oria constrói com sucesso proposições e explanações 
a partir de conceitos básicos, em vez de se enroscar 
nas prolífi cas caixas categóricas dos tipologizadores.

Isto nos leva ao segundo critério para julgar con-
ceitos, sua fecundidade. Os conceitos são preferíveis 
porque facilitam a teorização � aumentando o escopo, 
a precisão, a acuidade ou a simplicidade de uma te-
oria. Suponhamos a defi nição de religião como todos 
os sistemas de doutrina que reconhecem Jesus Cristo 
como Filho de Deus. Esta não é uma defi nição falsa, 
pois todas as defi nições são “verdadeiras”. Tampouco 
é uma defi nição vaga, permitindo uma classifi cação 
clara. Teríamos alguma difi culdade em aplicá-la aos 
fenômenos empíricos. A inadequação desta defi nição 
reside no fato de que ela força a construção de teorias 
muito inferiores. Por exemplo, seríamos forçados a 
concluir que religião é um fenômeno relativamente 
raro e recente. Nós rejeitamos tal defi nição somente 
porque outras formulações do conceito de religião 
são mais férteis para a teorização. De maneira inver-
sa, deveríamos tentar formular conceitos tendo como 
base somente as necessidades de nossa teoria. Se a 
alteração das defi nições dos conceitos resulta em te-
orias mais poderosas, então tais defi nições merecem 
ser alteradas.

Estas observações têm como intuito esclarecer o 
mérito dos muitos conceitos adotados neste volume. 
Com freqüência, defi nimos uma palavra bastante co-
nhecida de maneira diferente de seu uso prévio. E 
não se trata de mero capricho. Nosso objetivo não é 
inventar um novo campo, mas aprimorar este. Base-
amos nossas defi nições naquilo que possibilita mais 
resultados teóricos dotados de força. Na verdade, es-
tes são os únicos fundamentos sobre os quais é possí-
vel afi rmar qual das inúmeras defi nições alternativas 
é a melhor.

Pedimos aos leitores que prestem atenção a nossas 
defi nições precisas e que se atenham a elas enquanto 
acompanham nossas cadeias dedutivas. A teoria só 
funciona com estas defi nições. Se vocês se esquece-
rem do modo como usamos um termo, poderão che-
cá-lo no apêndice. Se impuserem uma defi nição de 
sua preferência, o resultado fi cará sem-sentido. Talvez 
nós próprios tenhamos escrito coisas sem sentido. No 
entanto, isto pode ser descoberto apenas pela refe-
rência a nossas operações lógicas, e nos recusamos 
a assumir responsabilidade por formulações que não 
apresentamos e deduções que não nascem do nosso 
sistema. Enfatizamos isto porque alguns leitores de 
excertos preliminares deste trabalho nos envolveram 

em debates baseados inteiramente nas substituições 
que fi zeram de defi nições-chave e nos disparates ób-
vios assim produzidos.

Um exemplo pode ressaltar o problema. Neste li-
vro, restringimos o termo cultura àquilo que os hu-
manos aprendem uns com os outros (cf. TYLOR, 1871). 
Um colega considerou esta defi nição inferior à dele, 
na qual a cultura é defi nida como a “maneira de vi-
ver” de um determinado grupo. Tendo feito esta cor-
reção, ele então buscou minar muitas de nossas pro-
posições pelo fato de elas não levarem em conside-
ração a biologia. Segundo seu julgamento, uma parte 
considerável da maneira de viver dos seres humanos 
é instintiva, tendo origens genéticas. Ele, então, argu-
mentou que não poderíamos ter uma boa teoria da 
religião a menos que incluíssemos uma boa teoria da 
evolução biológica e uma boa teoria da genética do 
comportamento. O fato de não estarmos tão seguros 
quanto a ele estar certo a respeito dos instintos é algo 
que foge ao ponto central de nossa argumentação. As 
proposições que utilizamos para explicar a evolução 
cultural não se referem a tudo o que os seres huma-
nos fazem, mas apenas àquilo que aprendem a fazer. 
Se alguns padrões de comportamento não são apren-
didos, não seria de esperar que nossas proposições se 
aplicassem a eles � não seria de esperar que evolu-
íssem como a cultura evolui. Devemos ser “curtos e 
grossos” com aqueles que nos cobram por deduções 
estranhas que não fi zemos. Os leitores estão livres 
para elaborar suas próprias teorias. Mas não nos cul-
pem pelas eventuais falhas que apresentarem. Esta-
mos certos de que nossa teoria não necessita de erros 
gratuitos. Bastam seus próprios. E não reagiremos de 
forma “curta e grossa” se tais erros forem descober-
tos e apontados. Na verdade, propusemos esta teoria 
apenas como uma base sistemática para começar, e 
pretendemos continuar promovendo melhorias neste 
sistema ao longo dos próximos anos.

Uma maneira importante pela qual as falhas nas 
teorias são descobertas é pela verifi cação empírica. 
Ao longo do livro, relatamos dados pertinentes às 
predições e proibições particulares deduzidas desta 
teoria. Na maior parte das vezes, a necessidade de 
levar adiante o trabalho de construir uma teoria nos 
impede de estender comentários a respeito de estu-
dos particulares e, para evitar que nos distraiamos de 
nossa linha de argumentação, freqüentemente nos li-
mitamos à simples citação de estudos empíricos que 
o leitor talvez queira consultar. Nos últimos anos, 
nós mesmos publicamos muitos estudos dedicados a 
examinar uma ou outra parte da teoria. No futuro, 
esperamos que muitos testes empíricos adicionais se-
jam realizados � alguns por nós, mas a maioria, assim 
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esperamos, por outros. Por este motivo, é apropriado 
aqui examinar alguns mal-entendidos comuns acerca 
da natureza das teorias e a qualidade da evidência 
que pode colocá-las em dúvida.

Testando as teorias
Para ser uma teoria, é necessário que um conjunto 

de axiomas e defi nições dê origem a afi rmações que, 
em princípio, são empiricamente falseáveis. A teoria 
deve predizer ou proibir certos estados de coisas em-
píricos. Quando estes se encontram em contradição 
com a teoria, então a adequação da teoria é colocada 
em questão.

É importante compreender os limites da culpa-
bilidade das teorias. As teorias sempre tentam iso-
lar processos e propriedades básicas, separá-los da 
desordem de circunstâncias empíricas particulares. 
Nenhuma teoria oferece uma explicação completa 
de casos empíricos particulares. Em outras palavras, 
nenhuma teoria oferece uma explicação completa de 
todos os aspectos de um dado evento concreto. Para 
melhor apreender este ponto, consideremos um dos 
campos teóricos mais poderosos: a física. As leis (ou 
teorias) da física são claras, bastante simples, de gran-
de escopo e sobreviveram a imensos esforços de falsi-
fi cação. Mesmo assim, as leis da física não oferecem 
um retrato total e apurado da maioria das situações 
empíricas particulares às quais se aplicam (TOULMIN, 
1960).

Por exemplo, as leis da física clássica nos dizem 
que dois corpos de pesos diferentes caem no chão 
com exatamente a mesma aceleração � se os outros 
fatores envolvidos permanecerem em condições idên-
ticas. Esta condição é crucial. Porque o fato é que, so-
mente sob condições experimentais as mais artifi ciais 
é que a lei é uma descrição precisa do que acontece, 
pois somente assim as outras coisas são iguais. Na 
realidade, se pegássemos duas bolas de canhão de 
tamanhos diferentes e as soltássemos do alto de uma 
torre simultaneamente, elas raramente, ou talvez nun-
ca, cairiam no mesmo instante. Isto se dá porque elas 
apresentarão diferenças quanto à resistência ao vento 
� um elemento não é igual. Se quisermos saber a ve-
locidade com que um corpo cai no chão, iniciaremos 
pelas leis da física, mas daí precisaremos nos envol-
ver em consideráveis induções empíricas de modo a 
obter a resposta certa. Por isso os engenheiros têm de 
usar túneis de vento e não apenas as leis da física.

O fato de que mesmo as leis da física omitem mui-
to das aplicações empíricas particulares signifi ca que 
os engenheiros têm um trabalho imenso. Mas isto 
não falsifi ca as leis da física. Estas teorias nos dizem 

quais fatores serão importantes e quais são os proces-
sos fundamentais, porém não abrangem a totalidade 
de um fenômeno. Pelo mesmo motivo, não se pode 
exigir de uma teoria sociológica das revoluções que 
determine a data na qual uma nova revolução ocor-
rerá nem se tal revolução será bem-sucedida. Isso é 
pedir que a ciência faça engenharia.

Estes limites de todas as boas teorias devem ser 
mantidos em mente sempre que uma teoria for tes-
tada. Quando nossa teoria dá origem a proposições 
como “independentemente de seu poder, os seres 
humanos tendem a aceitar compensadores religiosos 
em vez de recompensas que parecem não existir”, 
não estamos afi rmando que todos os seres humanos 
acreditam na vida após a morte, por exemplo. A frase 
“se outros elementos permanecerem iguais” aplica-se 
a todas as proposições. E é óbvio que, normalmente, 
os outros elementos não permanecem iguais. Neste 
exemplo, podemos perceber que a socialização di-
ferirá de pessoa para pessoa tornando mais provável, 
portanto, que algumas acreditem mais na vida após a 
morte do que outras. De forma similar, pode-se iden-
tifi car grupos dentro dos quais os indivíduos são al-
tamente recompensados por sua descrença na vida 
após a morte � por exemplo, círculos científi cos e 
intelectuais em nações ocidentais e círculos do Parti-
do Comunista nos países que seguem esta orientação 
ideológica. A lista de “outros elementos” poderia ser 
estendida e preencher muitas páginas sem que esgo-
tássemos suas possibilidades.

Isto signifi ca que os testes de uma teoria só podem 
ocorrer se a pesquisa for projetada para tornar todos 
os outros elementos iguais. É isto que torna o método 
experimental ideal. Mas, em uma teoria da religião, 
freqüentemente será impossível fazer experimentos. 
Assim, os testes empíricos de nossa teoria com freqü-
ência exigirão uma análise múltipla que tente manter 
constantes certas variáveis externas. Tais análises são 
comuns nas ciências sociais contemporâneas. Mas 
existe uma tendência a pensar nelas apenas em ter-
mos de ilegitimidade. O pesquisador começa com 
uma signifi cativa correlação de interesse de ordem 
zero; daí tenta limpar esta correlação controlando 
outras “causas” potenciais. Mas é igualmente impor-
tante que, ao se testar uma teoria e uma esperada 
correlação de ordem zero deixar de aparecer, se tente 
manter constantes outras coisas que possam estar su-
primindo a relação. Assim, se Galileu tivesse soltado 
duas bolas do alto da Torre de Pisa, e, se possuísse um 
equipamento de mensuração sufi cientemente preciso, 
teria descoberto que elas não alcançam o solo com a 
mesma velocidade. Mas, antes de rejeitar uma lei da 
física fundamental, ele deveria tentar eliminar (man-
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ter constantes) as variações na resistência do vento. 
Da mesma maneira, quando procurávamos verifi car 
se os membros convertidos a seitas contemporâneas 
norte-americanas eram de classe social mais baixa do 
que os membros nascidos dentro destes grupos (um 
resultado previsto por nossa teoria), tivemos de remo-
ver o elevado número de pessoas que entraram nestas 
seitas pelo casamento, o que estava atrapalhando os 
resultados (STARK & BAINBRIDGE, 1985).

A questão nesta discussão é sugerir que os pesqui-
sadores não se precipitem em conclusões ao se depa-
rarem com a primeira correlação de ordem zero que 
descubram ser contrária a algum aspecto da teoria. A 
testagem de uma teoria é mais complicado que isto, e 
“outros elementos permanecendo iguais” signifi ca to-
das as outras coisas que poderiam importar. Uma vez 
que nossa teoria é complexa e tem mais de trezentas 
proposições já derivadas, a teoria em si sugere variá-
veis importantes que poderiam suprimir a correlação 
entre duas variáveis de interesse.

Projeto do livro
Para construir nossa teoria, partimos do pequeno. 

Identifi camos sete axiomas bastante simples sobre os 
seres humanos e como se comportam. Então recorre-
mos a eles para explicar como a religião atende aos 
indivíduos e, especialmente, como a religião atende 
às pessoas diferentemente, dependendo de seu poder 
. Estes esforços constituem o capítulo 2, que contém 
o núcleo da teoria no qual o restante do livro se ba-
seia. Em capítulos subseqüentes, são apresentadas 
somente novas defi nições, não axiomas, e o livro é 
unifi cado pela cadeia dedutiva iniciada no capítulo 2.

No capítulo 3, começamos a nos aproximar do 
indivíduo religioso com estruturas sociais e culturais 
apropriadas e explicar como estas estruturas afl oram 
e se transformam. Isto requer que nos desviemos de 
questões puramente religiosas para desenvolver pri-
meiro uma compreensão adequada de processos 
sociais e culturais básicos. Na segunda metade do 
capítulo 3, utilizamos estas proposições acerca da 
sociedade e da cultura para explicar a evolução dos 
deuses. O capítulo 4 explica como as instituições re-
ligiosas se formam e desenvolvem, e a emergência de 
especialistas religiosos.

A partir deste quadro teórico, voltamos nossa 
atenção para os movimentos religiosos. O capítulo 5 
é dedicado à formação de seitas. O capítulo 6 explica 
a formação de cultos. O capítulo 7 serve como uma 
análise detalhada de como as pessoas se afi liam a 
seitas e cultos. O capítulo 8 explora as contingências 
que determinam o destino das seitas e cultos, se eles 

crescem ou se estagnam, se tornam-se mais conven-
cionais ou se permanecem desviantes. No capítulo 9, 
examinamos as sociedades como sistemas completos 
e as condições sob as quais as religiões perdem seu 
poder original, quando se espera que muitas come-
cem a se formar, e quando novas religiões tendem a 
se desenvolver e a ter sucesso. Finalmente, no capítu-
lo 10, revisamos os caminhos da teoria que percorre-
mos, comentamos o vasto número de fatos a respeito 
da religião assim explicados, considerando o melhor 
curso futuro para trabalhar nesta área, e aventamos 
uma profecia acerca do futuro da religião.

Estas não são senão pistas muito cruas sobre o 
conteúdo do restante do livro. Entretanto, servem 
para indicar que nossa estratégia é confi ar em uma 
microteoria até que amplos macrofuncionamentos 
das sociedades possam ser explicados.

Sobre a fé
No começo deste capítulo nós mencionamos 

que os cientistas sociais tenderam a ignorar a religião 
porque lhe eram hostis e queriam que desaparecesse. 
Se Marx chamou a religião de “ópio”, Freud (1927, p. 
88) a chamou de “intoxicante”, um “veneno”, “coisa 
de criança a ser superada” � tudo isso em uma única 
página. Poder-se-ia apresentar uma lista enorme de 
exemplos similares.

Recentemente, entretanto, as coisas muda-
ram. Muitos estudiosos com conexões religiosas ofi -
ciais entraram em campo. Dentre os que publicaram 
quatro ou mais artigos de ciências sociais sobre re-
ligião durante as décadas de 1950 e 1960, 52% pu-
deram ser identifi cados como “religiosistas” � isto é, 
estudiosos cujas atividades profi ssionais eram como 
padre, freira, monge, professor seminarista, ou que 
eram proeminentes líderes leigos em uma denomi-
nação religiosa. Muitos dos outros indubitavelmente 
mantêm convicções religiosas pessoais (REED, 1974).

Em parte devido a essa nova clientela de fi éis, 
tornou-se convencional na produção das ciências so-
ciais sobre religião afi rmar que os estudos científi cos 
da religião nada sugerem acerca da verdade da reli-
gião. Estritamente falando, esta negação é correta. A 
ciência nada tem a dizer sobre asserções que estão 
além de qualquer contestação empírica. A ciência 
não tem condição de avaliar a existência de um céu 
que consiste em um domínio absolutamente imaterial 
para além dos sentidos. Sendo assim, tomamos um 
grande cuidado neste livro para não escrever como se 
soubéssemos que não existe Deus, céu ou alma. Tais 
coisas não podem ser conhecidas.
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Por outro lado, seria hipócrita afi rmar que um tra-
balho como este que apresentamos não possui impli-
cações para a fé religiosa. Se em nenhum momento 
encontramos motivo para sugerir que o sobrenatural 
não existe, também não vemos necessidade de nossa 
teoria postular a existência do sobrenatural. Isto escla-
rece que, ao tentarmos explicar fenômenos religiosos 
sem referência a ações executadas pelo sobrenatu-
ral, assumimos que a religião é um fenômeno pura-
mente humano, cujas causas podem ser encontradas 
inteiramente no mundo natural. Uma tal abordagem 
é obviamente incompatível com a fé em revelações 
e milagres (MOBERG, 1967; JOHNSON, 1977). Ademais, 
ao contrastarmos muitas crenças e buscarmos causas 
humanas para as variações entre elas, nós pelo me-
nos sugerimos que nenhuma delas possui a verdade 
revelada. O clero ortodoxo não encontra difi culdade 
em perceber de imediato que trabalhos como o nosso 
são potencialmente hostis à fé. Neste ponto, acredita-
mos que o clero ortodoxo mostra melhor julgamento 
do que muitos clérigos liberais que parecem tão ávi-
dos por abraçar as ciências sociais. Estas são, claro, 
questões muito sérias. Não as levantamos à toa.

Nós as levantamos para prefaciar nossa decisão de 
esclarecer, no início deste trabalho, os vieses e com-
prometimentos pessoais que trazemos a ele. Acre-
ditamos que tal franqueza deve ser a regra em toda 
pesquisa social científi ca. Mas, certamente, não deve 
ser evadida quando o tópico em questão envolve as 
emoções humanas mais profundas.

Nenhum de nós é religioso do modo como o termo 
é convencionalmente entendido e como o usamos 
neste livro. Nenhum de nós pertence a uma organiza-
ção religiosa, e nenhum de nós crê no sobrenatural. 
Por outro lado, nenhum de nós expressa antagonismo 
em relação à religião. Cada um de nós dedicou gran-
de parte de sua carreira a examinar a religião uma 
vez que, nela, os seres humanos usam todos os seus 
recursos individuais e sociais para enfrentar os maio-
res desafi os colocados à nossa espécie � um fato mais 
provável de criar empatia em nós do que desprezo. 
Nossa teoria sugere que há muito na religião a ser 
admirado. Além disso, não escrevemos este livro para 
iluminar aqueles que aceitam a religião ou para mar-
car um ponto para o racionalismo. Embora permane-
çamos incapazes de ter fé religiosa, nossa teoria nos 
incita a preferir viver em uma sociedade na qual a 
maioria das pessoas realmente acredita. De fato, nos-
sa teoria nos leva à conclusão de que a religião vai 
perdurar, não importa o que os cientistas sociais di-
gam. Foi Voltaire quem disse “Se Deus não existisse, 
seria preciso inventá-lo”. Nossa teoria está de acordo. 
Se os deuses não existem enquanto fatos, pelo menos 

como esperança existirão na consciência humana, 
enquanto os seres humanos permanecerem mortais. 
O ser humano tem um desejo persistente de alcançar 
recompensas que somente os deuses podem ofere-
cer, a menos que os seres humanos se tornem deuses.

Mesmo que não tenhamos sido impelidos a escre-
ver este livro por uma fé religiosa pessoal, nossas mo-
tivações baseiam-se em um comprometimento cuja 
verdade não pode ser demonstrada: o comportamen-
to humano deve ser explicado. Que tenhamos nos 
concentrado em aspectos religiosos do comporta-
mento humano é, em grande medida, o resultado de 
nossas idiossincráticas biografi as profi ssionais � uma 
inter-relação entre nossas origens e nossas oportuni-
dades.

Tendo dito tudo isto, devemos qualifi car a impor-
tância do viés na teoria social. Muito embora os vie-
ses dos teóricos possam exercer um papel importante 
na escolha do tema sobre o qual irão teorizar e na 
maneira como irão elaborar suas teorias, na análise 
fi nal o viés deixa de ter interesse. Uma vez que uma 
teoria foi criada e publicada, ela deve manter-se ou 
cair por seus próprios méritos � sua clareza, parcimô-
nia, escopo e capacidade de continuar sobrevivendo 
aos confl itos com os fatos apropriados. Em nenhum 
lugar dos cânones da ciência encontra-se justifi cação 
para aceitar teorias porque seus autores são “bons” 
ou rejeitá-las porque seus autores são “maus”. Se 
amanhã se descobrisse que Copérnico participou de 
rituais canibais, enquanto Ptolomeu morreu tentando 
acabar com a escravidão no Egito, isso não causaria a 
menor reavaliação da teoria astronômica.

Não somos astrônomos nem antropófagos. Mas, 
mesmo que fôssemos, nossa teoria agora encara o 
mundo por seus próprios méritos.

Notas
* Este texto foi extraído do 1º capítulo da obra de 

Rodney Stark e Williams Sims Bainbridge, Uma 
teoria da religião. Col. Repensando a religião 
(Paulinas, no prelo).
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O Documento de Aparecida: uma 

proposta teológica?

Francisco Catão*

A V Conferência Geral do CELAM, reunida em 
Aparecida (São Paulo-Brasil) em maio de 2007, em-
bora tenha-se posicionado ofi cialmente em conti-
nuidade com pelo menos três das conferências an-
teriores, comporta uma novidade teológica que vale 
a pena destacar. Teriam os bispos representantes do 
episcopado latino-americano, no clima pluralista em 
que vivemos, proposto como fundamento da evange-
lização da América Latina e do Caribe uma teologia 
diversa da que sustentaram e alimentaram as confe-
rências anteriores?

Antes de formular uma resposta para a questão, 
parece-nos indispensável tentar esclarecer as bases 
teológicas em que se apóiam as orientações pastorais 
assumidas pelo Documento de Aparecida.

Sem pretender entrar em minuciosas considera-
ções — que viriam, a nosso ver, afi nar a tese do plura-
lismo — convém analisar a teologia explícita lembra-
da no início de cada subdivisão, sublinhando o que 
parece constituir novidade em relação aos princípios 
da pastoral corrente, pelo menos no Brasil, e que re-
montam às conferências anteriores.

Veremos assim, inicialmente, a questão do método 
e do espírito, que marca a forma de conceber a mis-
são dos bispos. Trataremos, depois, da confi guração 
com Cristo e da comunhão como características cen-
trais do discipulado e da missão de cada um dos fi éis 
e da Igreja no seu conjunto, a partir de uma espiritu-
alidade do encontro pessoal com Jesus — queremos 
ver Jesus — espiritualidade, portanto, interpessoal, 
que oferece o ensejo de ser integrada numa perspec-
tiva trinitária e numa missão marcada pela promoção 
da vida, orientada, portanto, para a salvaguarda da 
dignidade da pessoa humana e da família, inserida 
no seio da comunidade humana, graças, sobretudo, 
ao empenho missionário dos cristãos que vivem no 
mundo, os leigos.

Os bispos em face da realidade

O Documento de Aparecida é um documento 
episcopal, não só porque emana dos bispos, em co-
munhão com Roma, como porque pretende exprimir 
o sentimento comum dos bispos em face da realidade 
pastoral, mais exatamente, do que designa como sen-

do o prosseguimento da evangelização na América 
Latina. Não é, portanto, nem um programa pastoral 
completo, nem, também, a expressão de um grupo 
de estudiosos que se debruce sobre a realidade so-
cial, cultural e religiosa da América Latina.

São “pastores que querem (pros)seguir estimu-
lando a ação evangelizadora da Igreja” (n. 1). “Com 
alegria estiveram reunidos com o sucessor de Pedro” 
(n. 2), “acompanhados pela oração do [...] povo ca-
tólico” (n. 3), para pôr em evidência “as ‘sementes 
do Verbo’ presentes nas culturas autóctones, [que] 
facilitam [...] o encontro no Evangelho das respostas 
vitais a suas aspirações mais profundas” (n. 4), diz o 
texto, emitindo um juízo positivo — mais teológico 
do que propriamente histórico ou antropológico — 
sobre as culturas indo-americanas, encaradas como 
expressões tendentes a exprimir o mistério de Deus, 
plenamente revelado em Cristo.1

No decurso da história, “a Igreja tem experimen-
tado luzes e sombras [...] Sofreu pelo pecado de seus 
fi lhos [...] No entanto, o mais decisivo na Igreja — 
ainda aqui uma expressão mais teológica do que his-
tórica — é sempre a ação santa de seu Senhor” (n. 5). 
Nessa perspectiva o texto não pode senão sublinhar 
o que há de positivo na história da evangelização da 
América Latina, o que é fruto da iniciativa e da de-
cisão de Deus, deixando nitidamente para segundo 
plano os excessos praticados no período colonial, da 
primeira evangelização. Aos bispos cabe, portanto, 
desde que se considerem prioritariamente os aspec-
tos positivos do encontro do Evangelho com as cultu-
ras, “dar graças a Deus e louvá-lo por tudo o que nos 
tem sido dado” (n. 6).

“As maiores riquezas de nossos povos são a fé 
em Deus, amor, e a tradição católica na vida e na 
cultura” (n. 7), por isso a “V Conferência se propõe, 
citando o discurso de Bento XVI na sua abertura, ‘a 
grande tarefa de proteger e alimentar a fé do povo de 
Deus e recordar aos fi éis deste continente, que [...] 
são chamados a ser discípulos e missionários de Jesus 
Cristo” (n. 10). Vêm em seguida uma série de “desa-
fi os e exigências, em que se abre passagem para um 
novo período da história” (n. 10).

O sintagma adjetivo “discípulos e missionários”, 
que fi gura no próprio tema da Conferência e aparece 
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631 vezes no Documento de Aparecida, tem um peso 
teológico inegável. Antes de tudo, é notável que dê 
prioridade à perspectiva antropológica em que se de-
senvolve sua eclesiologia, que se baseia mais no ser 
humano concreto, homens e mulheres, discípulos(as) 
e missionários(as) do que nas grandes estruturas e nos 
grandes programas, como se dirá em seguida: “A Igre-
ja é chamada a repensar profundamente e a relançar 
com fi delidade e audácia sua missão nas novas cir-
cunstâncias latino-americanas e mundiais [...] con-
fi rmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho 
[...] [o que] não depende tanto de grandes programas 
e estruturas, mas de homens e mulheres novos que 
encarnem essa tradição e novidade como discípulos 
de Jesus Cristo e missionários de seu Reino” (n. 11).

Além disso, é preciso observar que “discípulos(as) 
e missionários(as)” defi nem o fundamento crístico da 
vida e da missão cristãs, marcado pelo encontro pes-
soal com Jesus, considerado nosso interlocutor dire-
to, na busca da comunhão com Deus, que confere 
sentido à vida de todos os humanos.

Finalmente, o Documento de Aparecida colocará 
em evidência o critério último da missão, defi nindo 
em que sentido a ação da comunidade cristã é cha-
mada a colocar-se a serviço da dignidade da pessoa 
humana, testemunhar a importância da família e atu-
ar, por meio dos cristãos que vivem no mundo, no 
favorecimento de um clima cultural verdadeiramente 
humano e aberto para a vocação transcendente da 
humanidade no seio de toda a criação.

Esses três aspectos — antropológico, crístico e vol-
tado para o serviço da pessoa humana na sua digni-
dade própria — são sintetizados na importante passa-
gem de Bento XVI a que o texto dá particular relevo:

A todos nos toca recomeçar a partir de Cristo, reconhe-
cendo que “não se começa a ser cristão por uma deci-
são ética ou uma grande idéia, mas pelo encontro com 
um acontecimento, com uma pessoa, que dá um novo 
horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva” 
(n. 12. Cf. Bento XVI. Deus caritas est. n. 1).

Vale observar a insistência do Documento de Apa-
recida nos aspectos positivos do ser cristão:

Encontramo-nos diante do desafio de revitalizar nosso 
modo de ser católico e nossas opções pessoais pelo Se-
nhor” (n. 13). O que nos define não são as circunstân-
cias dramáticas da vida nem os desafios da sociedade 
[da política ou da economia, subentende-se, na linha 
das conferências anteriores] ou as tarefas que devemos 
empreender [na história, por certo], mas, acima de 
tudo, o amor recebido do Pai graças a Jesus Cristo pela 
unção do Espírito Santo [...] Aqui está o desafio funda-
mental que afrontamos (n. 14),

insistem os bispos. Difi cilmente se marcaria com 
maior nitidez o caráter da Conferência num docu-
mento ofi cial.

A introdução termina assinalando a natureza es-
piritual e trinitária da alegria com que a Conferência 
lança sua mensagem: “Conhecer a Jesus Cristo pela fé 
é nossa alegria; segui-lo é uma graça, e transmitir esse 
tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos 
confi ou ao nos chamar e ao nos escolher” (n. 18). O 
texto revela a perspectiva em que se colocaram seus 
signatários, convidando-nos a fi xar nosso coração 
em Deus, louvando-o como Deus, agradecendo-lhe 
os dons e nos empenhando em testemunhá-lo diante 
de todo o mundo.

Em face da realidade, pode-se dizer, os bispos se 
comportam como verdadeiros mistagogos, mais do 
que como teólogos ou mesmo autoridades respon-
sáveis pela vida moral, privada e pública. Sem des-
conhecer ingenuamente a realidade do pecado, das 
“sombras”, mesmo na Igreja, convidam-nos a nos co-
locarmos na perspectiva do dom de Deus, a louvarmos 
e agradecer, e a nos deixarmos envolver pela alegria 
do Espírito: “Minha alma engrandece o Senhor, exul-
ta meu espírito em Deus meu salvador!” Convidam-
nos a cantar ação de graças, a celebrar a eucaristia.

O método

Um dos pontos, a nosso ver, que defi ne a origi-
nalidade da V Conferência em relação às anteriores, 
mantendo, ao mesmo tempo, a continuidade, é o 
método ver-julgar-agir. Medellín o adotou em 1968. 
Puebla o defendeu dez anos mais tarde. Santo Do-
mingo se omitiu. Na preparação de Aparecida, não 
se podia deixá-lo de lado como em 1992, mas agora, 
em 2007, era preciso reformulá-lo a partir de suas 
bases teológicas. Pode-se dizer que foi esta uma das 
principais tarefas de Aparecida, embora seja difícil 
prever como e quanto tempo será necessário para 
que a nova perspectiva adotada em Aparecida, no 
que diz respeito ao método ver-julgar-agir, seja �re-
cebida�, no conceito teológico e pastoral do termo, 
pelo conjunto da Igreja.

A problemática é bastante conhecida. Dispensa-
mo-nos de retomá-la aqui. Basta lembrar que, nas 
suas origens, que remontam aos inícios da Ação Ca-
tólica, o método “ver-julgar-agir” constituía a base do 
que então se chamava de “revisão de vida”: um exa-
me de consciência não propriamente voltado para a 
avaliação da culpa, mas para a signifi cação cristã de 
uma circunstância de vida, pontual ou habitual, com 
a preocupação de iluminá-la e, eventualmente, corri-
gi-la à luz do Evangelho.
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Nos tempos do boom do planejamento pastoral 
entre nós, na década de 1960, o método passou a ser 
progressivamente aplicado para a análise da realida-
de social, no seio da conjuntura histórica, social, eco-
nômica e política, de modo a fundar na realidade dos 
fatos sociais uma tomada de posição cristã em vista de 
maior efi cácia pastoral, no contexto de como se encara 
a realidade em continuidade com a cultura reinante.

Na aplicação dessa metodologia, nem sempre se 
evitou, por isso, adotar, pura e simplesmente, como 
ponto de partida da ação pastoral, a análise da con-
juntura feita pelos estudiosos da realidade social e 
econômica, para, em seguida, passar essa análise pelo 
crivo do julgamento de fé, à luz do Evangelho. A fé só 
começava a intervir, portanto, na segunda fase do mé-
todo, quando se tratava de julgar a realidade vista pe-
los olhos das ciências humanas, até mesmo religiosas.

O procedimento encontrava diversas resistências 
por parte daqueles que se aferravam às formas de pen-
sar e de agir da Igreja fi xadas depois de Trento, refor-
çadas, no século XIX e depois, no combate ao moder-
nismo. Rejeitavam toda mudança, embora tal atitude 
os distanciasse cada vez mais da Igreja e do mundo. 
Na abertura do Concílio Vaticano II, João XXIII ver-
berou essa posição dos que chamou “profetas da mi-
séria, que só anunciam infortúnios, como se estivés-
semos do fi m no mundo”,2 e estabeleceu um roteiro 
de mudança, com base numa visão positiva, talvez 
até muito otimista, dos progressos da Modernidade.

Por uma espécie de lei do pêndulo, o Concílio deu 
lugar a uma interpretação da tradição que, na verda-
de, constituía uma verdadeira re-interpretação da fé e 
da vida da Igreja, com base na realidade não apenas 
dos fatos, mas até mesmo da forma de entender a 
Modernidade por parte dos seus grandes pensadores. 
Nessa perspectiva tornou-se indispensável alimentar 
o “ver” do método clássico com os dados das ciências 
humanas, em particular da sociologia, da economia 
e da política, dada a incidência dos fatores socioeco-
nômicos e políticos na vida da sociedade em geral. 
Corria-se, porém, o grave risco de querer assimilar à 
refl exão de fé os postulados críticos do pensamento 
moderno, desconhecedor, quando não simplesmen-
te negador, de toda perspectiva de transcendência, 
alheia e inacessível à ciência. A teologia, sobretudo 
pastoral, ameaçava relativizar indevidamente a tradi-
ção e desvincular-se da verdade de Deus para con-
verter-se numa interpretação discutível das exigências 
reveladas e da razão no que diz respeito à vida cristã 
e da Igreja, a partir dos objetivos de libertação e qua-
lidade de vida no mundo, que comandam a ciência.

Como encontrar o equilíbrio entre a absolutização 
da tradição a ponto de imobilizar a doutrina e a ação 

pastoral da Igreja e a relativização a que se via empur-
rada a teologia e a pastoral no diálogo com o mundo 
e com a ciência moderna? As diferentes respostas que 
se dêem a essa questão repercutem de diferentes for-
mas de entender o método ver-julgar-agir, pois afetam 
o que entendemos por realidade a ser vista.

O Documento de Aparecida tem o mérito de pro-
por uma resposta criativa a essa interrogação capital. 
Independentemente da gênese do texto desde os pri-
meiros esboços, reformulados a partir do documento 
da CNBB, propostos à discussão e fi nalmente vota-
dos, tomando-o na sua versão ofi cial, diversa da que 
foi ofi ciosamente divulgada, devemos reconhecer, se 
não diretamente, a ação do Espírito, pelo menos a 
sua assistência na efetiva aprovação do texto fi nal.

É importante lê-lo: “Em continuidade com as confe-
rências gerais anteriores do episcopado latino-america-
no, este documento faz uso do método ‘ver-julgar-agir’”.

O método implica contemplar a Deus com os olhos 
da fé através de sua Palavra revelada e o contato vivifi -
cador dos sacramentos, a fi m de que, na vida cotidiana,

vejamos a realidade que nos circunda à luz de sua 
Providência (grifo nosso)
e a julguemos segundo Jesus Cristo, Caminho, Verdade 
e Vida,
e atuemos a partir da Igreja, corpo místico de Cristo e 
sacramento universal de salvação, que se semeia nesta 
terra e que frutifica plenamente no Céu (n. 19).

Ver a realidade à luz de Deus, de sua Providên-
cia, através de sua Palavra, signifi ca ver a realidade 
não-exclusiva não principalmente a partir das ciên-
cias humanas, mas, principal e prioritariamente, à luz 
da comunhão com Deus, a que temos acesso desde 
agora pela fé. De fato, em continuidade com a cons-
tituição Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, Palavra 
de Deus é uma expressão analógica da comunhão 
com Deus.3 Em comunhão com Deus nossa mente é 
iluminada pelo dom de sua graça, de que são sinais 
os sacramentos, e se torna, em continuidade com a 
fé, capaz de ver a realidade muito além do que alcan-
çam as ciências humanas, com os olhos de Deus.

Não que isso implique deixar de recorrer às ciên-
cias humanas, mas é indispensável, tendo em vista o 
Reino, não deixar de reconhecer as limitações da ci-
ência, inerentes à limitação do seu horizonte de aná-
lise. A totalidade da realidade somente aparece à luz 
de Deus, de que nada é senão participação. Assim, o 
ver do método, como método de ação pastoral, im-
plica necessariamente a fé, sob pena de nada servir 
em vista das exigências do Reino. Os olhos da fé são 
indispensáveis, não apenas para julgar uma realida-
de conhecida através das ciências, mas, antes disso, 
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fundamental e radicalmente, para ver a realidade na 
sua totalidade. O conhecimento da realidade só pode 
contribuir para a refl exão teológico-pastoral na me-
dida em que se desenvolve desde o início à luz de 
Deus, pois não se trata apenas, nem principalmente, 
de conhecer o mundo tal como o conhece a ciência, 
mas de vê-lo tal como Deus o vê, segundo foi reve-
lado por Jesus Cristo e está totalmente envolvido por 
seu Espírito de Amor.

Somente à luz da fé a realidade pode ser aprecia-
da segundo a Palavra, no Espírito. De acordo com a 
teologia do Documento de Aparecida, seria preciso 
rever, pois, a forma de fazer a “análise de conjuntu-
ra”, pois somente quando vista à luz de Deus e com 
os olhos de Jesus Cristo a realidade pode ser, de fato, 
transformada pela ação do Espírito, através da Igreja 
atuante no mundo, mas orientada para a vida eterna. 
A ação cristã brota da visão cristã da realidade, inclu-
sive política, e deve encarar a conjuntura na perspec-
tiva da vida eterna.4 A efi cácia do método, conclui 
o texto, é garantida pela “adesão do crente, alegre e 
confi ante em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e por 
sua inserção eclesial” (n. 19).

A alegria no Espírito

Um santo triste é um triste santo, diz o velho dita-
do. Evangelho é anúncio alegre, boas notícias. Volta-
dos para si mesmos, ou para um passado de pecado 
e de cruz, os cristãos parecemos, às vezes, as pessoas 
mais infelizes do mundo, como se Cristo não hou-
vesse ressuscitado. Não basta nos convencermos dos 
inúmeros equívocos que geraram essa situação anô-
mala, de cristãos tristes. É indispensável, para viver 
de fato em comunhão com Deus à luz da Palavra e 
no ardor do Espírito, que nos deixemos envolver pela 
alegria, que vem de Deus.

O Documento de Aparecida, no limiar de suas 
considerações sobre a realidade e a visão que dela é 
chamado a ter o cristão, trata da alegria, como traço 
característico primeiro dos discípulos missionários de 
Jesus Cristo. Convém analisar melhor a teologia que 
está aqui implicada.

Não há dúvida de que “nossa refl exão a respeito 
do caminho das igrejas da América Latina e do Ca-
ribe tem lugar em meio às luzes e sombras de nosso 
tempo”, diz o Documento. As grandes mudanças que 
experimentamos afl igem-nos, mas não nos confun-
dem” (n. 20). “Enquanto sofremos, porém, nos ale-
gramos, pois permanecemos no amor de Cristo” (n. 
21), o que nos dá a certeza de que participamos, já 
agora, de seu triunfo, como Paulo, que se gloriava 

da cruz. “No clima relativista que nos circunda, faz-
se sempre mais importante e urgente enraizar e fazer 
amadurecer em todo o corpo eclesial a certeza de 
que Cristo, Deus de rosto humano, é nosso verdadei-
ro e único salvador” (n. 22).

Da alegria gerada pela certeza da cruz prorrom-
pe uma longa prece de louvor e de agradecimento 
por termos encontrado Jesus Cristo e sermos cristãos, 
cujos passos somos chamados a seguir (nn. 23-27). 
É importante lê-la integralmente. A mesma prece na 
alegria é retomada quando se recorda o que signifi -
ca o Evangelho para a humanidade, como anúncio a 
favor da vida em geral e, em especial, da dignidade 
da pessoa humana (nn. 104-113). Sob esse aspecto 
não deixa de ser verdadeiro o comentário de um dos 
participantes da Conferência, de que, ali reunidos, os 
bispos, sobretudo, rezaram. Mais um traço do perfi l 
de mistagogo assumido pelos bispos em Aparecida.

Não saberia dizer até que ponto temos consciên-
cia do estreito laço existente entre a alegria e a mis-
tagogia. Encarar o sacerdote como mistagogo é re-
legar para segundo plano sua função administrativa 
e até mesmo sua função ensinante, liberando-o das 
muitas exigências que pesam sobre esses dois setores 
de seu ministério, para que seja, antes de tudo, um 
homem de oração, pessoalmente iniciado para pre-
sidir à oração pública, dando testemunho, por suas 
atitudes e palavras, de sua qualidade de intercessor 
e de mediador, em união com o Cristo Jesus. Temos, 
aqui, uma importante diretiva a ser seguida na forma 
de agir de nossos sacerdotes! Terá o Documento de 
Aparecida o poder de transformar o perfi l habitual de 
nossos padres?

São inúmeras as passagens em que vem à tona a 
importância da mistagogia na função do bispo e dos 
ministros, a começar pelo laço místico que une o dis-
cipulado à missão. O que é próprio do discípulo mis-
tagogo é desempenhar a missão como mistagogo. Em 
outros termos: é pelo exercício de sua função mista-
gógica que o sacerdote, como tal, comprova sua qua-
lidade de discípulo de Jesus. Acreditamos que haja, 
subjacente ao documento, se não uma teologia de-
senvolvida do bispo e do sacerdote mistagogo, pelo 
menos uma nostalgia de algo que está soterrado nas 
muitas camadas da evolução histórica e do direito, 
que ocultam no perfi l do sacerdote esse traço central 
do perfi l de Jesus. Quem sabe não poderíamos sugerir 
que se aprofundasse esse aspecto, guiados pela Carta 
aos Hebreus talvez, que, como a maioria dos livros 
bíblicos, aliás, não é tão lembrada no Documento de 
Aparecida?
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Santidade e missão de Jesus

Em face da realidade, apesar de suas sombras e con-
tradições, o cristão deve caracterizar-se pela alegria 
no Espírito, por estar fundado em Cristo de maneira 
decisiva e inabalável. É a teologia pressuposta nos três 
primeiros capítulos do Documento de Aparecida. Sur-
ge, então, a necessidade de analisar a razão pela qual 
Cristo oferece fundamento à vida no Espírito. A tarefa 
foi, de fato, assumida no quarto capítulo (nn. 129-
153), que precisa ser analisado com todo o cuidado.

A ordem das matérias nada tem de especial. Cha-
mados a seguir Jesus Mestre, seus discípulos (4.1, nn. 
129-135) com ele se confi guram — tornam-se “pa-
recidos com o Mestre”, diz o texto, usando uma pa-
lavra ambígua — participam da Vida, que é Jesus, e 
o seguem como Caminho (4.2, nn. 133-142), sendo, 
então, enviados, como Jesus, a anunciar o evangelho 
do Reino da Vida (4.3, nn. 143-148), animados pelo 
Espírito Santo (4.4, nn. 149-153). O capítulo trata, 
nominalmente, da “vocação dos discípulos missioná-
rios à santidade” (n. 129). Cristo é apontado como 
fonte de santidade. Somos levados a interpretá-lo a 
partir da tese teológica de que a santidade de Cristo é 
o fundamento imediato do discipulado e da missão.

Tudo começa a partir de “Deus [...]5 [que] sai de 
si”, diz o texto, “para nos chamar a participar de sua 
vida e de sua glória” (n. 129). A saída de Deus, prepa-
rada ao longo da história através da aliança e da pro-
messa, que estão na origem do povo judeu (n. 129), 
concretizou-se, nos últimos tempos, com o envio do 
Filho (cf. n. 130). Jesus vem como o Mestre que nos 
convida a nos encontrarmos pessoalmente com ele, 
diferentemente da maioria dos mestres. Não somos 
nós que o escolhemos como mestre, mas é ele que 
nos  escolhe como discípulos. Não nos ensina algo, 
mas apresenta-se como alguém com quem somos 
chamados a estar toda a nossa vida, assumindo seu 
estilo de vida, participando de sua sorte e empenhan-
do-nos no cumprimento de sua missão (cf. n. 131).

A relação pessoal com Jesus, pela qual ele vem a 
nós, é fonte de vida. Além de Mestre, Jesus é Vida, 
desde que seu convite ao seguimento encontre uma 
efetiva resposta de acolhida de nossa parte, selando 
o laço de Jesus conosco, não mais como servos, mas 
como amigos e irmãos, que o seguem e que “entram na 
(sua) dinâmica” de Bom Samaritano (cf. n. 132-134).

“A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado 
e seu [...] amor despertam uma resposta consciente 
e livre desde o mais íntimo do coração do discípu-
lo” (n. 136), a partir da qual temos acesso ao dom 
do “Espírito Santo [...] que nos identifi ca com Jesus 
Caminho” (n. 137), “para confi gurar-nos6 verdadeira-

mente com o Mestre [...] [assumindo] a centralidade 
do mandamento do amor” (n. 138).

Até aqui o texto tratou do discipulado. Em seguida, 
tratará da missão (4.3, nn. 143-148), animada pelo 
Espírito (4.4, nn. 149-153). Duas observações se im-
põem nessa passagem. Primeiro, o fato de que todo o 
discipulado se prende à amizade com Jesus, que está 
fundada na participação de sua vida, ou seja: na sua 
santidade. Ser amigo de Jesus é ser santo como Jesus 
e participar da vida de Deus, como Jesus dela parti-
cipa como homem. A amizade que une Jesus e seus 
discípulos há de perdurar para sempre.

Portanto a missão decorrente do discipulado visa, 
em última análise, a vida eterna, participação perfeita 
na vida do Pai. Sob esse aspecto, embora se desenrole 
neste mundo, a missão do cristão não é deste mundo 
e só tem sentido quando exercida em função da vida 
eterna. O texto sugere isso claramente ao começar 
com a afi rmação solene:

Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, 
com palavras e ações e com sua morte e ressurreição, 
inaugura, no meio de nós, o Reino de vida do Pai, que 
alcançará sua plenitude lá onde não haverá mais “nem 
morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque tudo o 
que é antigo terá desaparecido” (Ap 21,4) (n. 143).

Estes dois aspectos, santidade e vida eterna, enten-
didos como as principais características da vocação 
dos discípulos missionários, precisam ser fortemente 
acentuados na correção de algumas tendências que 
estão, se não explícitas, pelo menos latentes na pas-
toral que vem sendo praticada entre nós.

Nessa perspectiva não é de estranhar que o último 
parágrafo acentue a ação do Espírito Santo (4.4, nn. 
149-153), que animou, em plenitude, a vida de Jesus 
nesta terra, envolvendo-o totalmente como ressusci-
tado — são Paulo fala de seu “corpo espiritual” —, de 
tal sorte que Jesus comunica o Espírito Santo à huma-
nidade em Pentecostes (n. 149), constituindo a Igreja 
com aqueles que o recebem crendo em Jesus (n. 150). 
Animada pelo Espírito, a Igreja continua a obra de 
Jesus (n. 151), recordando-lhe as palavras de Cristo 
(n. 152) e santifi cando-a pelos sacramentos (n. 153).

A Igreja, comunhão

O capítulo V do Documento de Aparecida, “A co-
munhão dos discípulos missionários na Igreja”, en-
caixa-se perfeitamente na tese adotada no capítulo 
anterior, de que a Igreja, antes de ser uma organi-
zação religiosa, é a comunhão interpessoal dos que 
acreditam em Jesus e são reunidos no Espírito, viven-
do da sua santidade e da sua missão. É o que ressalta 
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da bela introdução (5.1). De acordo com esses prin-
cípios o título do capítulo, que se prende mais direta-
mente aos desenvolvimentos posteriores, deveria ser 
antes: “A comunhão dos discípulos missionários que 
é a Igreja”!

Todo o conteúdo do primeiro parágrafo é um rico 
desenvolvimento do que denominamos eclesiologia 
de comunhão, posicionamento teológico explorado 
depois do Concílio Vaticano II, em que se acentua o 
caráter comunitário ou comunial da herança de Je-
sus. (nn. 154-163). Trata-se de um texto decisivo para 
a compreensão do posicionamento pastoral do Do-
cumento de Aparecida, que só pode ser entendido 
na perspectiva da Igreja-comunhão, em que a comu-
nidade cristã, o povo cristão, prevalece sobre a orga-
nização hierárquica, em continuidade com a opção 
conciliar de tratar do Povo de Deus antes da hierar-
quia, na constituição Lumen gentium.  Dá-se, no Do-
cumento de Aparecida, tal importância à comunhão, 
que, na conclusão, como veremos, é colocada como 
expressão experiencial da presença do Espírito na co-
munidade (n. 547).

Vem, a seguir, um longo desenvolvimento a respei-
to dos principais organismos da Igreja, considerados 
como lugares eclesiais para a comunhão (5.2-5.5). 
Compreendem, em primeiro lugar, a diocese, a paró-
quia e as conferências episcopais (nn. 164-183), em 
que se incluem as considerações sobre as comunida-
des eclesiais de base e outras pequenas comunidades 
cristãs (n. 180). Essa passagem é uma das mais polê-
micas de todo o Documento. Qualquer que tenham 
sido as causas da divergência entre a versão ofi ciosa 
antecipadamente divulgada e a versão ofi cial, o certo 
é que a última está muito mais de acordo com a teo-
logia do Documento que estamos examinando.

Segue-se uma série de considerações, não mais 
sobre os organismos como tais, mas sobre as pesso-
as que neles e através deles exercem seu discipulado 
missionário, como os bispos (nn. 186-190), os pres-
bíteros e animadores de comunidades (nn. 191-204), 
os diáconos permanentes (nn. 205-208) e os fi éis lei-
gos e leigas (nn. 209-215).

Sem poder entrar no detalhe desses textos, gosta-
ríamos de chamar a atenção para as condições gerais 
dos discípulos de Jesus (nn. 184-185) e, em particu-
lar, para o papel que  leigos e leigas são chamados a 
desempenhar na Igreja (nn. 209-215).

É importante ter presente que, do ponto de vista 
das pessoas, qualquer que seja o lugar que ocupem 
na organização da Igreja, desde o papa, bispo de 
Roma, até o último fi el, todos, absolutamente todos, 
são iguais, todos são chamados a “viver a santidade 

batismal a serviço do Reino”, cada um na sua “forma 
própria e específi ca” (n. 184). Não sei até que ponto 
os cristãos de hoje estamos preparados para medir as 
conseqüências dessa enfática afi rmação de igualdade 
entre todos, na Igreja, e, sobretudo, como levá-la até 
as últimas conseqüências práticas no nosso agir cris-
tão pessoal e comunitário.

Melhor ainda, a igualdade de todos, fundada na 
vocação batismal comum, faz com que todos seja-
mos, por nós mesmos, chamados a responder, como 
cristãos, aos “grandes desafi os que o mundo de hoje 
apresenta à Igreja”. Desafi os, portanto, que, antes de 
serem colocados à organização da Igreja como tal, 
são colocados pessoalmente a todos os cristãos:
1) o êxodo dos fi éis para as seitas e outros grupos;

2) as correntes culturais contrárias a Cristo e à Igreja 
(aos cristãos e à organização);

3) a desmotivação de sacerdotes diante do vasto tra-
balho pastoral;

4) a escassez de sacerdotes em muitos lugares;

5) a mudança de paradigmas culturais;

6) o fenômeno da globalização e a secularização;

7) os graves problemas de violência, pobreza e in-
justiça;

8) a crescente cultura da morte, que afeta a vida em 
todas as suas formas.

Se os quatro primeiros desafi os são mais direta-
mente colocados aos que participam da organização 
hierárquica da Igreja, os quatro últimos dizem res-
peito mais diretamente a leigos e leigas, que vivem 
no mundo e cuja maior responsabilidade cristã con-
cerne, antes de tudo, ao contexto cultural, social e 
político em que estão inseridos.

De fato, os parágrafos consagrados a �leigos e lei-
gas�, com base nos documentos conciliares, tanto na 
constituição dogmática sobre a Igreja como na constitui-
ção pastoral da Igreja no mundo de hoje, estabelecem que 
leigos e leigas são cristãos �no coração do mundo� (n. 
209) e que �sua missão própria e específi ca se realiza no 
mundo� (n. 210), não sendo, pois, para o leigo, uma prio-
ridade participar da vida pastoral da comunidade eclesial, 
uma vez que seu empenho missionário deva estar voltado 
para o mundo.

Essa sua missão própria e específi ca, porém, não os 
distancia nem os separa da comunidade. São chamados 
�também a participar da ação pastoral da Igreja� (n. 
211). Necessitam de formação adequada (n. 212), devem 
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tomar �parte ativa e criativa na elaboração de projetos 
pastorais, [mas] a favor da comunidade” (n. 213), visto 
que, �nos leigos, no sentido mais amplo, a construção da 
cidadania e a construção da eclesialidade é um só e único 
movimento� (n. 215). Até onde nos leva esse reconheci-
mento de que, no caso dos cristãos leigos, há equivalên-
cia entre cidadania e eclesialidade? Aqui está um ponto 
que mereceria ser aprofundado, em vista de uma teologia 
dos leigos no Documento de Aparecida.

O capítulo sobre a Igreja termina com uma série 
de considerações sobre os fi éis que deixaram a Igre-
ja (5.4, nn. 225-226), sobre o diálogo ecumênico e 
inter-religioso. Sua análise nos levaria muito longe e 
não contêm, a nosso ver, nenhuma novidade especí-
fi ca do ponto de vista teológico.

Uma espiritualidade trinitária

O sexto capítulo é o mais extenso do Documento 
de Aparecida (nn. 240-346): “O caminho de formação 
dos discípulos missionários”. É normal que os bispos 
dediquem especial atenção à formação em geral (nn. 
275-285), incluindo a iniciação cristã (nn. 286-300) e 
o conjunto de recursos de que se lança mão na educa-
ção cristã, em especial dos candidatos ao sacerdócio 
(nn. 301-356). O texto se prestaria a uma análise dos 
princípios pedagógicos que comandam a proposta 
educativa do episcopado. Do ponto de vista teológi-
co, porém, têm maior interesse os textos do primeiro 
parágrafo: ‘Uma espiritualidade trinitária do encontro 
com Jesus Cristo’ (nn. 240-274), que, de certo modo, 
suscita e inspira as considerações pedagógicas.

Na realidade, o Documento de Aparecida, nesses 
35 números, parece ter querido elaborar uma visão 
de conjunto de sua proposta para dar continuida-
de à evangelização da América Latina e do Caribe, 
que é uma proposta nitidamente espiritual. Assim, o 
Documento se afi rma como um documento de espi-
ritualidade, mais do que como um projeto pastoral 
ou de posicionamento social e político da Igreja. No 
centro está, como vimos, o encontro, a amizade e a 
comunhão com Jesus Cristo, que se manifesta na co-
munhão no Espírito, em que se defi ne a Igreja. Não 
é sem importância sublinhar o caráter nitidamente 
espiritual da proposta do Documento de Aparecida, 
que pode até, sob certos aspectos, caracterizar o per-
fi l próprio da V Conferência.

Para realizarmos nossa vocação de discípulos mis-
sionários, somos chamados a ser amigos de Jesus e a 
viver em comunhão no seu Espírito. Isso só é compre-
ensível se nos colocamos na perspectiva do Pai, que, 
justamente, enviou seu Filho para comunicar-nos sua 
vida, a vida que vive com o Filho no Espírito. Daí a 

qualifi cação de trinitária dessa maneira de encarar a 
vida cristã (nn. 240-242).

O encontro com Jesus, que está na raiz dessa vida 
nova (nn. 243-245), dá-se na Igreja, em que os fi éis 
se alimentam da Palavra de Deus, contida na Sagrada 
Escritura, graças à prática da Lectio divina, na liturgia 
e, em especial, na eucaristia, por isso a importância 
do preceito dominical, do sacramento da reconcilia-
ção e da oração, inclusive a comunitária, numa co-
munidade viva, aberta de modo especial aos pobres, 
afl itos e enfermos, sem descurar o aporte valioso da 
piedade popular, especialmente das peregrinações, e 
sem esquecer a presença ativa e signifi cativa de Maria.

Termina, assim, a segunda parte do Documento 
de Aparecida, dedicada aos fundamentos teológicos 
da forma que os bispos propõem para dar seguimento 
à evangelização. A terceira parte nada mais faz que 
não seja tirar algumas conseqüências do que pode 
signifi car “para os nossos povos”, como diz o Docu-
mento, “a vida de Jesus Cristo”.

A missão só pode ser entendida como em função 
da vida, que implica a promoção da dignidade hu-
mana, a salvaguarda da família e a ação em favor 
de nossos povos. Longe de considerarmos esse texto 
insignifi cante, temos consciência da necessidade de 
uma sua análise minuciosa para discutir a articulação 
de todas as suas recomendações pastorais com a te-
ologia do encontro com Jesus e da Igreja comunhão. 
Mas essa análise, além de ultrapassar os limites em 
que nos devemos ater, requereria competências pas-
torais outras, alimentadas por uma prática que escapa 
ao nosso universo de teólogo vivendo no mundo.

Conclusão

A conclusão do Documento de Aparecida (nn. 
547-554) começa insistindo na eclesiologia de co-
munhão, vinculando-a à ação do Espírito, de que fez 
amplamente experiência a Igreja apostólica. “A expe-
riência da comunidade apostólica primitiva mostra a 
própria natureza da Igreja enquanto mistério de co-
munhão com Cristo no Espírito” (n. 547). Referindo-
se à homilia pronunciada por Bento XVI na missa de 
abertura da Conferência, o texto tem a ousadia de 
afi rmar que a experiência feita pelos bispos em Apa-
recida corresponde à experiência dos apóstolos no 
Concílio de Jerusalém, ao usarem, na expressão do 
papa, o mesmo “método” então empregado: “Pare-
ceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós...” (At 15,28).

Vale sublinhar, aqui, a unidade teológica do Docu-
mento de Aparecida. O encontro pessoal com Jesus, 
que está na base da Igreja entendida como comu-
nhão de pessoas, refl etindo a comunhão que é Deus, 
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a Trindade, faz com que o agir da Igreja só possa ser 
entendido em união com o Espírito de Jesus. É o Es-
pírito que anima a vida dos discípulos e a missão. Ao 
tomarem sua primeira decisão em comunidade, os 
apóstolos, depois de ver, aos olhos de Deus, a reali-
dade das comunidades em que se mesclavam judeus 
e gregos, afi rmam que a resolução que era fruto da 
ação do Espírito e da sua (cf. At 15,28, citado no Do-
cumento de Aparecida, n. 247). Assim também ago-
ra, o episcopado reunido em Aparecida assentiu, jun-
tamente com o papa, numa orientação básica a ser 
impressa na retomada da evangelização da América 
Latina e do Caribe.

Em continuidade com a espiritualidade do encon-
tro pessoal com Jesus, o Documento de Aparecida 
acena para um re-despertar missionário caracterizado 
pelo ir em busca das pessoas lá onde se encontram, 
por reavivar a fé e a prática dos batizados, esposar 
toda a riqueza de religiosidade de que é prenhe a 
piedade popular, programar uma missão continental, 
no fervor do Espírito e na alegria do Evangelho.

A grande questão a que devemos agora responder 
é a de saber até que ponto as igrejas latino-america-
nas e caribenhas acolherão tal orientação espiritual 
do episcopado e terão a lucidez e a coragem de re-
pensar o conjunto de sua ação pastoral em face dos 
grandes desafi os da atualidade.

Depois de reconhecer em Maria o padrão de como 
tornar a nossa vida inteiramente polarizada pelo en-
contro com Jesus (n. 553), o Documento de Apareci-
da retoma a grande peroração de Bento XVI no dis-
curso de abertura da Conferência, quando invocou a 
Jesus com as palavras dos discípulos de Emaús — fi ca 
conosco —, a fi m de usufruirmos a luz do Espírito ao 
cair da noite, quando somos assediados pelas dúvi-
das, pelo cansaço e pelas difi culdades.

Se, voltando à nossa primeira questão, nos pergun-
tarmos se os bispos, representantes do episcopado 
latino-americano, desejaram, realmente, propor-nos 
uma espiritualidade baseada numa teologia diversa 
da que sustentaram e alimentaram as conferências 
anteriores, tudo nos leva a crer que a resposta é sim! 
Nada de estranhar, aliás. Renovar a evangelização re-
quer a renovação também da teologia. Esse o grande 
desafi o para todos nós, teólogos, pois que nos res-
ponsabiliza, de certo modo, pela recepção da V Con-
ferência do CELAM.

Notas
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humana, é qualificada pelo próprio Deus como 
sua Palavra, ‘Palavra de Deus’”. Lineamenta, n. 6.

4 Depois de seis meses de recesso, a “análise de 
conjuntura” voltou a ser feita nos mesmos moldes 
de antes, na reunião habitual da Comissão de 
Pastoral da CNBB (cf. o site da CNBB, 19.9.2007), 
isso depois de Aparecida. Perguntamo-nos: até que 
ponto se está, de fato, acolhendo o Documento de 
Aparecida? Se houvesse esse cuidado, reformular-
se-ia inteiramente a análise de conjuntura, ou, pelo 
menos, ela seria revista e feita na perspectiva da fé, 
não da política.

5 O texto diz Deus Pai. Louvável preocupação 
trinitária, mas, rigorosamente falando, não se deve 
dizer que o Pai sai de si. O Pai não sai de si, envia-
nos sua Palavra e seu Espírito. Sendo primeiro 
princípio, o Pai não sai de si, não é enviado.

6 O texto diz: “Para ficar verdadeiramente parecido 
com o Mestre”, e no título do parágrafo: “Parecidos 
com o Mestre”. Parece-nos preferível o texto 
castelhano: “Configurados con el Maestro” O verbo 
configurar exprime melhor que o verbo parecer a 
reprodução, no discípulo, da inspiração profunda 
da vida do Mestre!
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Antes e depois de Sócrátes*
Julio Fontana

Esse livro é o resultado de quatro palestras com dura-

ção de quatro horas cada uma proferidas por F. M. Cor-

nford num curso de fi losofi a grega nos “Encontros de 

Verão” organizados pelo Board of Extra-Mural Studies 

de Cambrigde, em agosto de 1932. O assunto escolhido 

para os “Encontros” foi a contribuição da Grécia Antiga 

para a vida moderna. Cada um dos capítulos do livro 

contém uma dessas palestras, sendo a primeira sobre 

a ciência jônica antes de Sócrates, a segunda sobre o 

próprio Sócrates, a terceira sobre Platão e a última sobre 

Aristóteles. Sócrates aqui é a fi gura central, pois ele foi 

o responsável pela conversão da fi losofi a do estudo da 

Natureza ao estudo da vida humana.

Cornford em seu primeiro capítulo, que versa so-

bre a ciência jônica pré-socrática, explica que apesar 

de toda a infl uência do Oriente sobre os primeiros 

físicos, havia algo de especial naquele novo conhe-

cimento. Ele afi rma que a ciência tem início quando 

se passa a compreender o universo como um todo 

natural, com comportamentos imutáveis e próprios 

– comportamentos que podem ser determinados pela 

razão humana, mas que estão além do controle da 

ação humana. A ciência jônica da Natureza – o ger-

me a partir do qual toda a ciência européia se desen-

volveu – marcou uma atitude mental em que o obje-

to foi completamente separado do sujeito, podendo 

ser contemplado pelo pensamento como algo livre 

dos interesses da ação. Os frutos desta atitude foram 

os primeiros sistemas do mundo que se declaravam 

construções racionais da realidade.

A fi losofi a socrática, segundo o autor, é uma reação 

contra essa inclinação materialista da ciência física. 

Para redescobrir o mundo espiritual, a fi losofi a teve que 

desistir, por um momento, da busca da substância ma-

terial na Natureza externa, e voltar os olhos para a na-

tureza da alma humana. Foi esta a revolução realizada 

por Sócrates, com sua injunção délfi ca “Conhece-te a ti 

mesmo”. A preocupação central de Sócrates é a alma.

O germe central do platonismo, do começo ao fi m, 

é a nova moralidade socrática da aspiração espiritual, 

mas nas mãos de Platão este germe transformou-se 

numa árvore cujos galhos cobrem os céus. O plato-

nismo é, coisa que a doutrina de Sócrates nunca foi, 

um sistema de mundo, abraçando todo aquele domí-

nio da Natureza exterior do qual Sócrates se afastara 

para estudar a natureza e a fi nalidade do homem. O 

platonismo propriamente dito provém, na verdade, 

da confl uência de duas correntes de inspiração – a 

socrática e a pitagórica. De Sócrates, Platão aprendeu 

que os problemas da vida humana devem ser resolvi-

dos pela moralidade da aspiração e da busca de um 

ideal imutável de perfeição. De Pitágoras, aprendeu 

como este conceito podia ser ampliado para além 

do campo das preocupações humanas e transformar-

se num sistema que incorporasse toda a Natureza e 

transformasse o escopo da ciência da forma que o 

Sócrates do Fédon desejava. Contrariamente ao ma-

terialismo jônico, o platonismo não busca a chave da 

Natureza no princípio; mas no fi m – não nas causas 

mecânicas que nos impelem por trás, mas nas causas 

fi nais que atraem um movimento de desejo com rela-

ção a um padrão de perfeição ideal.

Por fi m, falando de Aristóteles, Cornford ressalta a dife-

rença que há entre o mestre e seu discípulo. Platão foi (se-

gundo a linguagem da moderna psicologia) um introverti-

do, e sua fi losofi a é, no fi nal, uma fi losofi a de afastamento 

do mundo da experiência comum. O platonismo descon-

fi a dos sentidos e os condena. Os olhos e ouvidos não são, 

para o platônico, as janelas da alma, abrindo-se para a 

realidade. A alma vê melhor quando essas janelas estão 

fechadas e mantém uma silenciosa conversação consigo 

mesma na cidadela do pensamento. A mente de Aristó-

teles inclinava-se naturalmente para outra direção, para o 

estudo do fato empírico. Seu impulso era explorar todo o 

campo da experiência com insaciável curiosidade. Como 

Cornford diz, “Aristóteles é um homem deste mundo, não 

mais desejando escapar dele para outro. Pelo contrário, 

está sempre tentando voltar a este mundo, tentando esca-

par do outro mundo do platonismo e restabelecer contato 

com a fi losofi a do senso comum”.

Dessa forma, Cornford mostra os estágios percorridos 

desde a fi losofi a científi ca dos jônios até a metafísica de 

Platão e Aristóteles. O livro possui uma linguagem clara 

e acessível. Seu conteúdo é riquíssimo e inquestioná-

vel, bem como a autoridade do autor. Entretanto, minha 

crítica aponta para o desdém com que foram tratados 

os sofi stas. Concordo inteiramente, nesse ponto, com 

Giovanni Reale. Ele afi rma que o deslocamento do eixo 

da physis para o homem se deu com os sofi stas e não 

com Sócrates, como bem quer Cornford. Nas palavras 

de Reale: “... com os sofi stas, inicia-se o período huma-

nista da fi losofi a antiga.”1

Notas
* CORNFORD, Francis Macdonald. Antes e depois 

de Sócrátes, trad. Valter Lellis Siqueira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001, 100pp.

1 REALE, G. História da filosofia: Antigüidade e Idade 

Média, São Paulo: Paulus, 9a edição, 2005, p. 74.


