
A Teologia em diálogo  
com a Ciência da Religião

O espectro disciplinar 
da ciência da Religião

Diálogo  
inter-religioso

Artigo Artigo Notas

CIBER       TEOLOGIA
Edição 15

Revista de Teologia & Cultura

DIÁLOGO  
INTER-RELIGIOSO



Ciberteologia

Revista de Teologia & Cultura 

Edição nº 15 - Ano IV - Janeiro/Fevereiro 2008 - ISSN: 1809-2888 

Pensamento Teológico e Ciências da religião

Este décimo quinto número de Ciberteologia inaugura 2008 com uma nova seleção de textos 
inéditos e alguns destaques de recente publicação. Os autores desta edição são: Afonso M. L. 
Soares, Júlio Fontana, Brígida Carla Malandrino, Arnd Bünker, Rosangela Stürmer, John Do-
minic Crossan e Jonathan L. Reed.

Queremos também nos congratular com nossos leitores e leitoras pela recepção que temos 
alcançado. Nossa média mensal em 2007 foi de 3.766 visitas, com 14.690 páginas visitadas. Um 
sucesso que só aumenta nossa responsabilidade em prestar o melhor serviço possível à causa da 
reflexão e da divulgação do pensamento teológico e da pesquisa em ciências da religião.

Um Feliz 2008 a todos e continuem conosco neste ano que inicia!

Afonso Maria Ligorio Soares - Redator-Geral



1Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 15

A teologia em diálogo com a Ciência 
da Religião1

Afonso Maria Ligorio Soares

Teologia e Ciência da Religião têm mantido relações nem sempre harmônicas 
desde que a última se impôs na academia. Após perder sua antiga ancilla (Filosofia), 
a Teologia vê-se agora desafiada a disputar espaço no espectro multidisciplinar da 
Ciência da Religião. Mas será esse seu lugar de direito? Muitos mal-entendidos cam-
peiam essa difícil relação. Por isso, antes de ensaiar possíveis soluções à questão, 
penso ser prudente delimitar adequadamente os vários ângulos dessa abordagem.

Difíceis consensos
A 6 de novembro de 1998, o Conselho Federal de Educação emitiu, finalmente, 

um parecer positivo ao reconhecimento das faculdades de teologia existentes no 
país. A primeira instituição a se beneficiar dele foi a Faculdade de Teologia de São 
Leopoldo-RS.2 A nota interessante da decisão são as três razões alegadas pelos pa-
receristas para justificar seu voto a favor: a) porque a teologia já faz parte da cultura 
brasileira; b) porque seria um contra-senso não reconhecer aqui títulos acadêmicos 
que são reconhecidos no exterior; c) porque o recente processo de regulamentação 
do ensino religioso exigirá um grande número de professores: e quem os formará 
– pergunta-se o perito do MEC – senão as Faculdades de Teologia?

Nossos conselheiros nem se deram conta na ocasião, mas, graças à terceira razão 
alegada, acabavam de deitar lenha numa fogueira que já vai se tornando secular: 
o confronto/diálogo entre teologia e ciências da religião. Afinal, a teologia não é 
um discurso tipicamente confessional? Como pode, então, formar docentes para o 
ensino religioso se este, por princípio, é uma área de conhecimento não vinculada 
a nenhuma instituição religiosa?

A questão somente se resolve se a confessionalidade for totalmente desvinculada 
do que normalmente chamamos de teologia. Mas se assim o fizermos, por que in-
sistir ainda no termo “teologia”? Por que não dizer simplesmente que, no ambiente 
universitário e segundo os critérios de aferição admitidos na academia moderna, só 
há espaço para uma (ou várias) ciência(s) da religião? Ademais, uma teologia que 
leve a sério o pensamento científico e dele participe não deixa de ser teologia; mas 
se renunciar a sua confessionalidade, será ela ainda “teo”-lógica?

Qualquer resposta a tais questionamentos não obterá consenso, quer entre teó-
logos, quer, muito menos, entre pesquisadores da religião. Por isso, pode ser inte-
ressante prestar atenção ao que diz, por exemplo, o Dictionnarie critique de Théo-

logie, lançado em 1998 pelas Presses Universitaires de France – algo como a Edito-
ra da USP entre nós. Nós destacaríamos pelo menos duas de suas particularidades: 
1ª) trata-se de uma editora universitária da emancipada França que se dá ao luxo 
de publicar um dicionário de teologia. Por que o faz? (sinal dos tempos?); 2ª) já no 

1 Este artigo foi publicado no livro organizado por Frank Usarski, O espectro disciplinar da ciência da religião. 
São Paulo: Paulinas, 2007. pp. 281-306.

2 A Faculdade de Teologia de São Leopoldo-RS está hoje incorporada na Escola Superior de Teologia (EST), 
pertencente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).
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prefácio, o diretor da obra, Jean-Yves Lacoste, deixa claro o sentido restrito e preci-
so de teologia: “o conjunto de discursos e doutrinas que o cristianismo organizou 
sobre Deus e sobre sua experiência de Deus”. Sem negar existência e racionalidade 
a outras práticas e discursos sobre Deus, o Dicionário reserva o termo em questão 
“para nomear os frutos de certa aliança entre o logos grego e a reestruturação cristã 
da experiência judaica”.3 Nesse sentido estrito, é difícil confundir teologia, filosofia 
e ciências da religião. Mas talvez fique mais fácil atiçar o conflito latente que ronda 
suas fronteiras.

Parecem-me exemplares dessa tensão certas tentativas de definição das áreas 
de conhecimento aqui em jogo. É o caso da sugestão oferecida por Hans-Jürgen 
Greschat, eminente cientista da religião, no 1º item do 5º capítulo de seu O que é 

Ciência da Religião?4 Com a precisão que o distingue, Greschat detecta uma dife-
rença essencial: os teólogos são especialistas religiosos, enquanto os cientistas da 
religião são especialistas em religião. A partir dessa afirmação, o autor desdobra de 
forma muito clara e didática as implicações dessa distinção. E o faz em um texto 
tão límpido que até nos facilita esboçar alguma crítica a suas considerações. A 
principal delas é que todas as distinções funcionam à medida que nos afastamos 
das incômodas fronteiras que delimitam ambos os saberes; de perto, nem tudo é 
tão preto no branco. Senão, vejamos:

1) Para Greschat, “os teólogos investigam a religião à qual pertencem, os cien-
tistas da religião geralmente se ocupam de outra que não a própria”. O teólogo 
visa “proteger e enriquecer sua tradição religiosa”; os cientistas da religião “não 
prestam um serviço institucional, como os teólogos”, “não são comandados por 
nenhum bispo, nem obrigados a dar satisfação a nenhuma instância superior”. Na 
prática, porém, pode-se dizer que o ponto de partida do fazer teológico é geral-
mente uma pergunta crítica a sua tradição de origem, que nem sempre se resolve 
em mera “proteção” da mesma. Por outro lado, se ao menos pudermos aludir a 
Thomas Kuhn neste ponto, seria preciso reconhecer que a “ciência normal” tam-
bém presta serviço a certas causas, submete-se a certas agremiações e depende 
de certos financiamentos que, não raro, perturbam o avanço do conhecimento em 
medida - muitas vezes similar às perturbações religiosas propriamente ditas.

2) Para Greschat, os cientistas da religião gozam de um arco potencialmente 
ilimitado na hora de escolher a religião à qual se dedicarão, só podendo ser cons-
trangidos pela própria incompetência. Os teólogos, em vez, estão “condenados” 
(termo nosso) a conhecer em profundidade apenas a sua religião, só abrindo-se 
às outras em caso de necessidade. Isso é verdade, mas também ocorre que, após 
a escolha, o cientista da religião terá sua “liberdade” diminuída, já que não pode 
ser um especialista sério se continuamente escolhe novos objetos para aprofundar. 
Sendo assim, o nível de precisão e seriedade na pesquisa não nos parece diferir 
muito entre um teólogo que “sabia” previamente qual religião iria estudar e um 
cientista que já escolheu a religião que irá perseguir ao longo de sua carreira aca-
dêmica.

3) Greschat também observa, com razão, que os teólogos estudam uma religião 
alheia a partir da própria fé, tomando a própria religião como referência. Com seus 
critérios, avaliarão se os demais sistemas são “mais próximos” ou “mais distantes” 
de sua própria tradição. No limite, diz Greschat, tais procedimentos impedem um 

3 J.-Y.LACOSTE. Dicionário crítico de teologia, p. 9. A tradução e edição brasileira foi financiada pelo 
Ministério Francês da Cultura.

� H.-J.GRESCHAT. O que é ciência da religião?, pp. 155-157.
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verdadeiro conhecimento da fé alheia. Concordo com Greschat, embora seja pos-
sível notar aqui alguns níveis de aproximação. Não é tão raro que, a partir de um 
interesse inicialmente preconceituoso (ou, simplesmente, moldado pelo paradigma 
cristão), a própria ênfase da teologia cristã no primado da experiência (práxis) oca-
sione uma virada no jogo. Por outro lado, ainda que, teoricamente, os cientistas 
da religião devam pesquisar uma crença alheia sem preconceitos, a questão que 
levanto é a mesma que o próprio Greschat já antecipa: “o quanto dessa liberdade 
eles suportam”? Como ir ao encontro do outro a partir de um ponto zero de ex-
pectativas e de critérios de discernimento (por exemplo, sem sofrer nenhuma in-
fluência da denkform ocidental)? É o próprio autor quem admite que “não apenas 
preconceitos religiosos, mas também atitudes intelectuais podem distorcer a com-
preensão de fenômenos pesquisados no âmbito da Ciência da Religião”.5 Em breve: 
talvez fosse mais justo para ambas as partes admitirmos que teólogos e cientistas da 
religião contamos com diferentes formas de, eventualmente, distorcer nosso objeto 
de estudo.

�) Por fim, nosso autor assevera que serão “os fiéis de uma determinada cren-
ça (...) a informar se entendemos adequadamente essa mesma fé”. Não consultar 
adeptos da religião pesquisada depõe contra a validade das descrições que fizermos 
dela. Os teólogos, em vez – garante Greschat – fazem seu discernimento partindo 
da própria fé e consideram falso o que se afastar dessa norma decisiva. Creio que 
neste ponto Greschat exagere na dose e aproxime a reflexão teológica da decisão 
magisterial (confusão que, a nosso ver, permeia implicitamente todo o trecho que 
estamos considerando aqui). De fato, o magistério hierárquico – principalmente 
no caso católico-romano – é investido desse poder dogmático, mas o mesmo não 
pode ser dito da teologia enquanto tal, em cujo arco cabem desde a teologia oficial 
do magistério (entre os católicos, apelidada durante séculos de teologia escolástica) 
até construções como a teologia latino-americana da libertação, a teologia asiática 
da harmonia, a teologia africana da inculturação ou a recente teologia queer. Bas-
ta citar nesta sede toda a ênfase que a teologia contemporânea voltou a depositar 
no sujeito da experiência de fé ou o destaque que a teologia da libertação sempre 
deu aos pobres como sujeitos da história e assim por diante. Também poderíamos 
lembrar renomados teólogos como Andrés Torres Queiruga, Edward Schillebeeckx, 
Roger Haight, Juan Luis Segundo, Raimon Panikkar e tantos outros, os quais se sen-
tiriam muito desconfortáveis com a afirmação de que sobrepõem seu juízo de fé 
pessoal à fé comum das pessoas. Ao menos do ponto de vista da tradição cristã, o 
escopo é exatamente o contrário: traduzir em categorias teológicas o que a tradição 
chama de sensus fidei fidelium, ou seja, o sentido de fé que o conjunto dos fiéis vive 
na prática sem muito teorizar.6

É compreensível, no entanto, a rispidez com que Greschat aborda essa difícil re-
lação, pois, afinal, há um delicado complicador político (mais que epistemológico) 
a permeá-la na maior parte dos casos, a saber, a presença da teologia nas universi-
dades regidas, financiadas e/ou inspiradas por instituições religiosas. Para além da 
obrigatoriedade estatutária que garante sua continuidade no mundo acadêmico e 
de seu auxílio a determinadas estratégias pastorais e missionárias das respectivas 
igrejas – como a pregação da doutrina social cristã, por exemplo – qual relevância 
terá essa área de conhecimento em um centro de pesquisa contemporâneo? Jürgen 
Moltmann toca o cerne do problema ao perguntar-se: “Temos necessidade de uma 

5 Cf. op. cit., p. 156-157.

6 Anoto na bibliografia ao fim do capítulo alguns textos indicativos sobre estas abordagens e autores.
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nova teologia universal, que seja acessível, de modo natural, a qualquer um, seja 
ele cristão ou ateu, judeu ou budista? É concebível tal teologia?”7

Uma vez que já contamos com a Ciência da Religião para cobrir a pesquisa 
da religião em nossas universidades, a resposta negativa a Moltmann é a mais es-
pontânea e freqüente hoje em dia, mesmo entre teólogos de profissão e docentes 
das disciplinas ditas teológicas das universidades confessionais. Afinal, que sentido 
teria para a imensa maioria de nossos estudantes universitários, tão pouco afeitos 
à sensibilidade cristã ou mesmo à importância do estudo das religiões, dedicarem-
se a uma reflexão teológica séria, acadêmica e que se pretende relevante para o 
cotidiano das pessoas? Esse não é assunto reservado somente aos iniciados na fé? 
Jovens contemporâneos à sociedade (pós-) moderna ocidental têm tempo a perder 
com axiologias de outrora?

A resposta afirmativa ao questionamento de Moltmann não é tão simples e evi-
dente, embora também possua fortes argumentos a seu favor. Todavia, há que ficar 
claro logo de início que não leva a bom porto contar com uma nova safra de uni-
versitários que, desta vez, viriam mais curiosos pela arte teológica. A maior ou me-
nor predisposição dos alunos a temas de ética e espiritualidade é uma preocupação 
real de nossas discussões didáticas e metodológicas, mas não tem que dar o tom 
da pertinência e do lugar da teologia na academia. Em meio a reencantamentos, 
a novos lances do diálogo ciência-religião e a propostas no Velho Mundo por um 
cristianismo não religioso8, a pergunta cabal talvez seja se entendemos importante, 
na formação integral de nossos cidadãos, dar espaço também à dimensão ético-
espiritual. Se o respondemos afirmativamente, temos obrigação de passar às novas 
gerações este legado e de levá-las a se apropriar dessa riqueza.

De qual teologia estamos falando?9

Embora a sugestão de Lacoste supramencionada seja suficiente para dar foco a 
esta reflexão, creio ser possível alargar um pouco mais a conceituação de teologia, 
sem prejuízo da necessária precisão aqui requerida.10 Começo com uma distinção 
operativa entre o labor filosófico e o teológico. A filosofia é a reflexão ou especu-
lação acerca da Realidade última que pode, ou não, chegar à afirmação desta. A 
teologia, por sua vez, é a reflexão ou especulação acerca da Realidade última que 
parte dos dados oferecidos por determinada tradição espiritual – em geral, referen-
dados por um acervo coerente de escritos – que pode, ou não, chegar à adoração 
da Realidade afirmada. A teologia, embora possa questionar um ou mais dados ou 
a interpretação destes que nos chegam via tradição, não questiona a tradição em si, 
uma vez que admite como premissa de sua reflexão ser a tradição uma consistente 
doadora de sentido, isto é, uma fonte com razoáveis chances de ser verdadeira por 
remontar a um conjunto coerente de testemunhas referenciais, por sua vez conec-
tadas a uma origem ontológica presumida.

7 J.MOLTMANN, apud I.NEUTZLING (org.). A teologia na universidade contemporânea, p.7 
(Apresentação).

8 Aludo aqui a Gianni Vattimo, com seu Dopo la cristianità; per um cristianesimo non religioso. Cf. também, 
de Vattimo: Credere di credere.

9 Para este sub-item, retomo sucintamente o que já discuti em meu livro Interfaces da revelação; pressupostos 
para uma teologia do sincretismo religioso. Ali sigo principalmente as proposições de Juan Luis Segundo.

10 A bibliografia para este assunto é imensa. Além dos inúmeros verbetes em dicionários especializados, 
nomeio, por ex.: Cl. BOFF. Teoria do método teológico; D. TRACY A imaginação analógica; a teologia cristã 
e a cultura do pluralismo; J.B.LIBANIO, O lugar da teologia na sociedade e na universidade do século XXI. 
In: I.NEUTZLING (org.). A teologia na universidade contemporânea, p. 13-�5.
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A distinção, como se vê, não está no objeto mas na maneira de abordá-lo. Na 
realidade, por amor à precisão, em se tratando de teologia, o mais apropriado seria 
falarmos não de um sujeito que estuda um objeto cognoscível, mas do encontro-
relação entre dois sujeitos (ao menos, nos parâmetros da tradição judeu-cristã-islâ-
mica). Por conseguinte, todo e qualquer tema que interesse ao espírito humano é 
teologal, ou seja, pode ser enfocado a partir do postulado ou da presumida experi-
ência de tal Realidade fundante – em si teológica.

Nesse sentido, a teopoesia – para citarmos um termo caro a Rubem Alves et alii 
e que reivindica certa distância da razão teológica aristotélico-tomista – não é ab-
solutamente teologia, mas o é relativamente à tradição teológica ocidental, como 
necessário contraponto desta. Um apofatismo (teologia negativa, aberta ao Mis-
tério) mal colocado pode ser contraproducente e degringolar em solipsismo. Seu 
mérito é manter-nos constantemente em guarda contra o absolutismo do catafático 
(teologia como afirmação e/ou descrição do divino). Isto posto, vai bem a opinião 
de Rubem Alves, quando afirma, em feliz jogo de palavras, que a teologia não é um 
falar sobre o mistério, mas um falar diante dele. Ou seja, ela pronuncia-se a partir 
da experiência, de resto, irredutível à observação científica.11

Fazer teologia é acolher com carinho (dimensão afetivo-axiológica) afirmações 
que o pensamento científico só pode – como, aliás, é seu ofício na dimensão ana-
lítico-concreta – receber com frieza e pé atrás. São duas lógicas distintas e comple-
mentares no entrelaçamento dos saberes. Do cientista se exige uma suspensão de 
juízo, um “ateísmo” metodológico que deixe sua crença pessoal entre parênteses. 
Do teólogo se exige uma suspensão do ateísmo, um “teísmo” metodológico – que 
deixe sua eventual descrença pessoal entre parênteses e pressuponha a via mística 
ou a espiritualidade como condutoras de auto-conhecimento e de intelecção da 
raiz ontológica da realidade.

Assim, é tarefa da teologia lidar – uso este verbo na dupla acepção de interessar-
se por e lutar contra – com o mistério de mim mesmo e do outro: o mundo, o ser 
humano, os deuses – o “outro relevante”, como diz R. Alves em seu livro O enigma 

da religião. Se o mito é a fabulação das questões básicas atinentes aos possíveis 
sentidos da existência humana e se a religião é uma privilegiada transmissora de 
mitos – aqui entendidos no sentido de “dados transcendentes” (J. L. Segundo), ou 
seja, dados recebidos por intermédio de testemunhas referenciais e não averiguados 
empírica e cabalmente pelo receptor da mensagem12 –, então, ao assumir minha 
pertença a dada comunidade, ainda que seja a pós-moderna “comunidade dos que 
rejeitam pertencer a qualquer comunidade”, estou assumindo e introjetando seus 
mitos constituidores. Recontá-los é fazer teologia narrativa. Traduzi-los para outras 
categorias conceituais e/ou para as novas gerações – sem obnubilar sua coerência 
interna – é fazer teologia propriamente dita.

Em suma, a teologia é a arte de reafirmar a vitória de certos valores – que, bem 
por isso, são absolutos na ordem do dever-ser, mas infalsificáveis na ordem do ser 
– ao traduzi-los em novos significantes, mais conformes à realidade do educan-

11 Faço aqui uma observação pontual à crítica de Alves quando contrapõe a teo-poesia à teo-logia. Não 
pretendo negar a teopoética – aliás, sou dela entusiasta – nos termos em que a propõe, por exemplo, Karl 
Josef Kuschel, a saber, como um “ramo de estudos acadêmicos voltados para o discurso crítico-literário 
sobre Deus, no âmbito da Literatura e da análise literária, a partir da reflexão teológica presente nos autores” 
(S. FERRAZ, Teopoética: os estudos literários sobre Deus. In: _____ (org.). No princípio era Deus e ele se fez 

poesia. Inédito. p. 11.).

12 A.M.L.SOARES, Entre o absoluto-menos e o absoluto-mais: teodicéia e escatologia. In: IDEM (org.) 
Dialogando com Juan Luis Segundo, p. 175-21�.
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do ou do sujeito da experiência de sentido. Desnecessário dizer que isso supõe 
conhecimento prévio da realidade destinatária e efetivo diálogo com a mesma. 
Assim, o teólogo sempre terá na filosofia uma bem-vinda parceira de percurso que 
se revela na arte de questionar as traduções feitas, seja com base na reconhecida 
complexidade do real traduzido (ênfase realista), seja a partir da evidente limitação 
de nossos mecanismos cognoscitivo-lingüísticos (ênfase idealista).

Universidade e modernidade
Pois bem, o esclarecimento conceitual sugerido acima equivale a dizer que há 

lugar garantido para o discurso teológico ao lado das proposições de uma ciência 
da religião? O que dissemos não reforça a pretensão da ciência de alijar de vez 
o pensamento teológico, relegando-o à condição de discurso confessional útil a 
fiéis? Ou haverá alguma chance de vermos teologia e ciência tolerando-se recipro-
camente na academia, à maneira de magistérios não-interferentes (MNI), conforme 
a sugestão de Stephen J. Gould13 e outros? Talvez – eis minha convicção – seja até 
desejável que a ciência (da religião) e a teologia, embora ciosas de sua autonomia, 
colaborem mutuamente em vista de ampliar a luz sobre esta formidável invenção 
humana apelidada, às vezes, de religião.14

O encontro entre cristianismo e aristotelismo celebrado na fundação das univer-
sidades medievais impulsiona de forma decisiva o que mais tarde será reconhecido 
como modernidade. Afinal, o próprio termo que nomeia essa invenção medieval 
– “universidade” – revela a explícita intenção de abrir-se a estudiosos de toda a 
cristandade para assim cercar a realidade por todos os flancos. Foi apenas uma 
questão de tempo para que amadurecesse a típica reivindicação por autonomia dos 
modernos e tivéssemos uma nova onda prometeica no Ocidente.

Inácio Neutzling15 oferece uma interessante resenha das principais interpretações 
propostas para o que realmente é inovador na civilização moderna. Basicamente, 
as posições dividem-se em dois grandes grupos: há os que avaliam a modernidade 
como sendo uma transformação formidável das categorias teológicas tradicionais, 
sem porém negá-las por princípio; e há quem afirme que o projeto moderno de 
fato vislumbrou a autofundação de todas as significações até então propostas para 
o cosmo e a vida humana.

Para os primeiros, ser moderno pode ser substituir a legitimação trans-histórica 
do poder pela sua legitimação imanente, a saber, o Estado (leitura política de Carl 
Schmitt); ou pode ser a transposição secularizada da concepção bíblico-cristã da 
história, isto é, o desígnio divino e a economia da salvação, em termos de progresso 
e historicidade (leitura historicista de Karl Löwith); ou ainda a assunção da catego-
ria de gnose, cuja essência é a mensagem da salvação pelo conhecimento como 
iniciativa própria do ser humano. (leitura teológico-metafísica de Eric Voegelin). Se 
assim for, conclui Neutzling, a modernidade nada mais seria do que a radicaliza-
ção das perguntas medievais, traduzindo os dogmas de outrora nas grandes utopias 
políticas posteriores: uma sociedade que elimine todas as alienações e realize o 
divino na vida por nós vivida.

13 S. J.GOULD. Pilares do tempo.

14 Mas isso não significa que o teólogo-pessoa física seja presença indispensável no corpo docente das 
academias. Só não me parece ser o caso de excluir por princípio sua produção.

15 Cf. I.NEUTZLING. Ciência e teologia na universidade do século XXI; possibilidades de uma teologia 
pública: algumas aproximações. In: Atas do II Simpósio Ciência e Deus no mundo atual, Unisinos, 200�. 
Neste item dependo integralmente desse texto.
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Se em vez tiverem razão os defensores do segundo grupo, a modernidade terá 
sido a primeira civilização não-religiosa da história e deve seu sucesso à vitória 
do cristianismo como “religião da saída da religião” (Marcel Gauchet) ao deitar as 
sementes da separação entre a esfera política e sua legitimação religiosa. Mais: a 
novidade moderna não consiste, como crêem os membros do primeiro grupo, em 
redizer de forma mundana um conteúdo teológico, mas ela contempla a aparição 
histórica do vazio de sentido gerado pelo colapso das respostas tradicionais (Hans 
Blumenberg). As condições estão postas para emergir o indivíduo moderno, funda-
mento último de seu próprio ser e de seu mundo.

Não parece tão despropositado admitir que ambas as correntes tenham razão na 
medida que captam movimentos reais disparados no Ocidente ao longo dos últi-
mos séculos. E nos dois casos, uma tomada de posição é esperada do teólogo, caso 
pretenda ter papel e palavra relevante nos centros de saber e de poder.

Neutzling resume três diferentes tentativas de aproximação entre a teologia e a 
ciência. Primeiro se buscou um diálogo entre ciência pura e teologia científica que 
não foi longe dada a carência comum de base filosófica. Também pareceu alvissa-
reira a interação entre ciência e religião, embora trouxesse um limite já no ponto 
de partida: a experiência científica baseia-se em observação e experimentos objeti-
vos e repetíveis; a experiência religiosa é subjetiva e não repetível. Enfim, tem sido 
mais comum hoje em dia relacionar ciência e ética – basta ver os Comitês de ética 
nas universidades. Qual a dificuldade aqui? Neutzling socorre-se em J. Moltmann 
para referendar sua argumentação: as reflexões de tipo ético sempre chegam muito 
depois da pesquisa científica, pois “o ethos típico do progresso da ciência e da téc-
nica possui uma dinâmica própria que é a do fatual e do fictício, do manipulável e 
do ilusório. E a pressão é tão forte que neutraliza e esvazia qualquer compromisso 
ético no uso do poder científico. O otimismo do progresso não é substituído pelo 
pessimismo, mas pelo fatalismo que, substancialmente, não permite alternativas de 
tipo ético”.16

Em suma, são insuficientes as formas de concordismo que visam uma corres-
pondência direta, sem mediação, entre uma passagem das Escrituras e um conheci-
mento científico, seja ele um concordismo ontológico, epistemológico ou ético.17

A teologia em novo areópago
“Novo” aqui é força de expressão. De fato, não é tão novo assim o areópago da 

universidade, mas as condições sob as quais a teologia é agora interpelada eviden-
ciam novos sinais dos tempos. O limite das três tentativas de diálogo resenhadas 
por Neutzling, e que na opinião desse teólogo jesuíta são tributárias do paradigma 
científico newtoniano, talvez seja antes a timidez prévia a que se reduziu a teologia 
contemporânea, defenestrada de sua antiga condição de rainha das ciências para a 
plebéia situação de disputar espaço no campo dos saberes por um lugar ao sol.

O fenômeno é constatável mesmo ad intra, nos esforços despendidos pela hie-
rarquia católica, sobretudo a partir de meados do século XIX, para se contrapor ao 
modernismo e ao liberalismo teológico. Certo racionalismo teológico pretendeu 
defender os dogmas cristãos como se fossem empiricamente científicos ou, no limi-
te, deduções absolutamente conseqüentes de princípios auto-evidentes. Semelhan-
te estratégia, também conhecida como teologia apologética, acabou suscitando 

16 J. MOLTMANN. Op. cit., p. 31.

17 D.LAMBERT. Ciências e teologia, pp. 67-113.
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outra visão extremada, na linha do “pensamento débil”, que pretende encantoar a 
dimensão teológica na área de lazer de nossas universidades e demais centros de 
pesquisa. Estaríamos desse modo nas fronteiras do discordismo, ou seja, da hipó-
tese de que ciência e teologia falam de duas ordens de realidade completamente 
distintas (ponto de vista ontológico) ou são discursos hermeticamente separados 
(ponto de vista epistemológico) ou, ainda, são independentes quando se trata de 
escolhas éticas. Sendo assim, o conflito dissolve-se pela completa separação entre 
esses dois campos.18

Para Neutzling, no entanto, o clima equivocado de tensão entre teologia e ci-
ência pode distender-se à medida que a própria universidade é chamada a testar 
novas formas de abordagem, de ensino e de pesquisa segundo o paradigma da 
transdisciplinaridade.19 Uma teologia pública, nos moldes em que J. Moltmann usa 
a expressão, poderia ser, conforme Neutzling, uma boa pista para assegurar à teo-
logia seu devido lugar na universidade. Para tanto, ambos os autores apontam para 
as mesmas pré-condições do discurso teológico:20

- a teologia possui um só problema: Deus. Não é nem pretende ser uma ciência 
objetiva, mas apresenta-se como um saber existencial.

- a teologia cristã é sempre teologia do Reino de Deus. A teologia pública só 
pode ser, então, um discurso constitutivamente público em favor do Evangelho 
público do Reino de Deus.

- como discurso público, a teologia precisa de liberdade institucional frente às 
igrejas e o fundamentalismo militante não pode retirá-la desse âmbito; do mesmo 
modo, ela pleiteia seu lugar no espaço das ciências, não obstante as tentativas do 
secularismo militante de silenciar sua voz.

- uma vez pública, a teologia expõe-se à critica de quem quer que seja e só pode 
contar com a própria verdade do seu conteúdo na tentativa de se fazer convincen-
te.21 Sua presença na universidade, entretanto, não deve ser reduzida nem confun-
dida com o proprium da ciência da religião nem, muito menos, ser emoldurada ou 
tutelada pelo saber eclesiástico.

- finalmente, Moltmann e Neutzling vêem a teologia pública como tentativa de 
ubicar o pensamento teológico no diálogo franco, aberto, plural e transdisciplinar 
da universidade. A casa comum desse encontro fé e razão é a sabedoria e seu es-
copo, a construção de uma cultura amante da vida.

Em suma, a teologia pública supera o restrito espaço das comunidades (eclesiais) 
de fé e volta-se ao bem comum da sociedade inteira por meio de uma reflexão 
crítica e da defesa pública da liberdade e da responsabilidade das atividades cien-
tíficas. No espírito que tornou célebre a teologia da libertação, Neutzling destaca 
que seu critério último de juízo é a vida ameaçada dos pobres e de todos os seres 
vivos mais fracos – critério este não raro entre os grandes sábios e místicos da hu-
manidade.22 Por isso, ela propõe-se a analisar criticamente os valores religiosos 
da sociedade, entendendo-os não como opiniões de pessoas privadas, mas como 

18 I.NEUTZLING, op.cit., pp. 81-9�.

19 Com proposta distinta, mas insistindo na articulação entre ciências e teologia, cf. também: D.LAMBERT, op. 
cit., pp. 9�-113.

20 I.NEUTZLING, op.cit., pp. 1�-19.

21 Falando da Universidade Católica, João Paulo II dizia que sua finalidade “é fazer com que se realize uma 
presença, por assim dizer, pública, constante e universal do pensamento cristão”.Constituição Apostólica 

sobre as Universidades Católicas, nº. 9. Apud I.NEUTZLING, op. cit.

22 W.NISKER. Sabedoria radical.
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certezas últimas de natureza social e pessoal, pressupostos pré-racionais e assuntos 
pré-críticos que são passíveis de questionamento. É o caso das tradições religiosas 
de uma sociedade e das contribuições que elas aportam para a sociedade, para o 
bem ou o mal comum. O teólogo terá então a tarefa de estimular o confronto pú-
blico entre as diversas comunidades de fé e de religião, e com o mundo arreligioso, 
secular ou pós-secular.

Relevância social da teologia e ambiente universitário
Uma conseqüência inevitável dessa postura é que o interesse pelos valores mo-

rais do ethos social suplante a acentuação da própria moral cristã e do ethos da 
própria comunidade de fé. Diversas comunidades religiosas convivendo em socie-
dades multirreligiosas e num mundo globalizado encontrarão um espaço comum 
para representar suas diferenças. Também serão contempladas por essa nova sen-
sibilidade teológica as demais formas de vida secular, uma vez que a vida é aqui 
compreendida como conceito central na base do qual o falar de Deus deve dar 
provas de si, mas sobre o qual também deve ser medida toda forma de ateísmo – ou 
seja, a religiosidade e a secularidade devem servir a vida comum, caso estejamos 
de acordo que a humanidade e o planeta terra devam sobreviver.

Assim, propor uma teologia pública implica uma nova arquitetura teológica que 
acompanhe a revolução ecológica de nossa sociedade e uma “reforma” ecológica 
da religião do homem moderno que rearticule a transcendência e a imanência de 
Deus. Só faz sentido falarmos de teologia na universidade, em diálogo com as de-
mais ciências, entre elas a que foca a pesquisa da religião, se temos em vista o bem 
da sociedade. A teologia universitária não pode esconder que, no final das contas, 
é um saber iluminado pela fé, em diálogo cordial com todos os demais saberes, 
que, tendo em vista uma sociedade reconciliada na justiça e no amor, convoca a 
assumir suas responsabilidades sociais primeiramente os membros da comunidade 
eclesial, estendendo depois o convite a toda a humanidade.23

Se faz algum sentido o que dissemos até aqui sobre a teologia pública, é porque 
ao teólogo não resta alternativa: ou terá alguma relevância sua palavra no areópago 
do século XXI ou nem será ela uma palavra digna de menção. A teologia cristã é 
uma tomada de posição corajosa, fundamentada na revelação bíblica e na tradição 
eclesial, que ensaia a clássica interação entre fé e razão. Não é, evidentemente, 
uma palavra cabal sobre os temas que realmente interessam à sociedade atual. 
Certamente pode e deve sair modificada do debate acadêmico, do diálogo ecu-
mênico e do intercâmbio inter-religioso. Mas, sem dúvida, possui legitimidade sua 
reivindicação de ser ouvida no mundo político e na academia.

No ambiente universitário brasileiro, notadamente nas universidades comunitá-
rias, as quatro últimas décadas representaram um significativo avanço em termos 
de relevância social da reflexão teológica. Graças à teologia da libertação, muito 
do que poderia ter sido recusado como pios discursos eclesiásticos sem nenhuma 
incidência concreta, acabou revelando-se, por intermédio dos teólogos dessa esco-
la, como legítima – embora, tantas vezes, tachada de inoportuna e desconcertante 
– contribuição ao bem comum nascida da experiência da fé.

Nesse contexto, os teólogos da libertação ousaram dialogar com cientistas e 
intelectuais alheios à comunidade cristã, apenas apoiados na intuição de que a jus-
tiça e a paz social vêm em primeiro lugar. Aliás, prova de que o papel da teologia 

23 Pontifício Conselho Justiça e Paz.
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da libertação está longe de se ter esgotado é a crescente pujança de movimentos 
como o MST dos sem-terras e a repercussão do Fórum Social Mundial.24 Por isso, 
é bem-vinda a contribuição dos muitos saberes humanos a fim de que a ciência 
universitária adquira ainda maior competência, concretude e atualidade. Esse é o 
autêntico teste de que falava Neutzling acima: uma vez pública, a teologia expõe-
se à critica e às contribuições de quem quer que seja e não pode esconder-se sob 
o argumento de autoridade.

Um exemplo de diálogo efetivo entre Ciência da Religião e 
Teologia

Se quiser fazer-se convincente, a teologia só pode contar com a própria verdade 
do seu conteúdo. Este é o desafio colocado às universidades confessionais, sempre 
ciosas de serem um lugar privilegiado do exercício do pensamento cristão: preci-
sam somar com aqueles que ainda se batem pela ética e pela cidadania e ainda não 
se deixaram domesticar pela lógica do tanto-faz.25

A experiência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo tem sido exem-
plar nesse sentido. Marco da resistência civil nos anos de chumbo da ditadura mi-
litar, varou as últimas décadas sempre na vanguarda do movimento social e atenta 
às demandas da sociedade. Ela tem mostrado, com todas as dificuldades e con-
tradições inevitáveis de um processo tão ousado, que é possível aliar a fidelidade 
evangélica aos avanços da sociedade contemporânea, sem eliminar nenhuma das 
duas asas do espírito humano, nem a fé nem a razão.

As atividades desenvolvidas na PUC-SP pelo Departamento de Teologia e Ci-
ências da Religião e pelo seu Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências 
da Religião no ensino, na pesquisa e na extensão são um exemplo típico de que 
é possível uma tradução atual, comprometida e inculturada do pensamento teo-
lógico clássico em nossos ambientes universitários, notadamente nas chamadas 
universidades comunitárias. A Ciência da Religião – que não pode, em nenhuma 
hipótese, cumprir o papel de uma cripto-teologia – tem aí autonomia garantida 
para investigar de vários ângulos o fenômeno religião, chegando aos resultados e 
às novas hipóteses que sua competência científica lhe possibilitam.

Por essa razão, não é inevitável o confronto entre teologia e ciência da religião. 
Não há, portanto, nenhuma dificuldade de princípio em responder afirmativamente à 
questão levantada anteriormente pelo eminente teólogo J. Moltmann. Sim, é preciso re-
escrever uma nova teologia universal, que seja acessível, de modo natural, a qualquer 
pessoa, seja ela cristã ou atéia, judia ou budista, espírita ou iniciada no candomblé. E 
isto porque a teologia que ainda se leciona nas dezenas de faculdades e institutos de 
teologia eclesiásticos, embora já tenha feito enormes progressos de conteúdo, infeliz-
mente ainda se ressente do vício de falar apenas ao público de casa e não conseguir, 
portanto, expressar-se numa linguagem realmente contemporânea.26

24 A literatura afim a essa escola teológica continua em ritmo de produção. São disso exemplos recentes: 
A.M.L.SOARES. Dialogando com Juan Luis Segundo; M.GRENZER. Análise poética da sociedade; 
P.RICHARD. Força ética e espiritual da teologia da libertação.

25 Aludo aqui ao livro de J.GRAY. Cachorros de palha, talvez o mais badalado guru do tanto-faz pós-moderno 
no momento. Um inteligente contraponto a Gray é a obra de T.EAGLETON, Depois da teoria. Para Eagleton, 
os pensadores contemporâneos precisam voltar a refletir seriamente sobre amor, mal, morte, moralidade, 
religião e revolução, deixando de lado o conformismo pós-moderno.

26 “Quem ainda agüenta ler esses livros maçudos de teologia?”, perguntava angustiado um docente, 
preocupado em achar algum material didático acessível aos estudantes de Introdução ao Pensamento 

Teológico, disciplina obrigatória de todos os cursos de graduação da PUC-SP.
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Moltmann nos interpelava se era concebível uma teologia universal e natural-
mente acessível, ou seja, se podíamos almejar uma reflexão de fato acadêmica 
que não precisasse se disfarçar de ciência da religião para ser levada a sério, nem, 
muito menos, ser bancada pelo poder eclesiástico para ter algum peso social e 
político. Nossa resposta afirmativa é dúplice. De um lado, escolas de pensamento 
como a teologia da libertação demonstram a viabilidade de estudos competentes 
que visem transformar a realidade social com a força da espiritualidade. De outro, 
experiências como a da PUC-SP evidenciam que uma nova linguagem teológica, 
adequada aos interlocutores da nova geração, é não apenas concebível como já 
começa a concretizar-se na prática cotidiana. Mas será oca se não se dispuser a 
aprender da Ciência da Religião.

Conclusão
Podemos, finalmente, ensaiar um fechamento muito esquemático da discussão. 

A pergunta geradora que nos foi proposta pelo organizador deste livro, prof. Frank 
Usarski – a quem agradecemos pelo convite e pela provocação, que nos obrigaram 
a revisitar e aprofundar este tema espinhoso – poderia ser sintetizada desta forma: 
no espectro da(s) ciência(s) da religião, que papel joga ou poderia desempenhar a 
teologia? Qual a sua contribuição aos estudos da religião? Qual a melhor interação 
a ser tecida entre elas?

Já sugerimos anteriormente que as relações são complexas e parece que, por 
enquanto, apenas seja possível uma solução pragmática. Assim, um conflito aberto 
entre teologia e ciências da religião existiu de fato, vem ocorrendo aqui e ali, e é 
até compreensível quando contextualizado historicamente. Mas não vemos o que 
lucram as partes interessadas se continuarem a fomentá-lo.

A solução mencionada dos “magistérios não interferentes” é decididamente prag-
mática. Muitas vezes é acionada quando é conveniente não perder o guarda-chuva da 
instituição que mantém determinado curso ou faculdade. Parece-nos, portanto, muito 
difícil um conflito aberto em universidades confessionais – nas universidades públicas, 
a questão nem se põe, dada a ausência do interlocutor teológico e, em certos espaços, 
até mesmo do cientista da religião. Mas há também instituições de ensino superior 
confessionais que não estão interessadas em publicizar demais seus pressupostos te-
ológicos (o que beira o contra-senso). Entretanto, é difícil imaginar um pensamento 
teológico autêntico que se contente, no longo prazo, com a “não-interferência”.

Finalmente, apostamos na possibilidade de uma solução criativa, aberta à cola-
boração mútua – embora tensa, às vezes – entre teologia e ciência(s) da religião. 
Elas servem reciprocamente como delimitadores úteis ao avanço da reflexão. As 
ciências da religião oferecem às faculdades de teologia o mesmo que divulgam 
para o conjunto da comunidade científica, a saber, um conhecimento rigoroso que 
propicia ao teólogo um choque de realidade e uma erudição mais refinada que o 
beneficiará em suas reflexões sobre fé, revelação e dogma. Ademais, o estudo e o 
discernimento da pluralidade religiosa (religiões tradicionais, novos movimentos 
religiosos, modalidades de sincretismo etc.) arejam as idéias teológicas (de deter-
minada religião) suscitando novas questões à reflexão crítica sobre a fé vivida pelas 
pessoas. Aliás, quase todas as faculdades de teologia prevêem em seus currículos 
disciplinas auxiliares tais como: psicologia da religião, filosofia da religião, socio-
logia da religião etc.

A teologia também tem muito a oferecer a um programa de estudos da religião 
– e seria temerário simplesmente ignorar seu ponto de vista. Pode-se dizer que há 
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uma contribuição teológica de fato e outra explicitada na intenção dos teólogos. 
Portanto, independentemente dos reais objetivos do teólogo e das hierarquias de 
sua religião de origem, a ciência da religião recebe da teologia, de “mão beija-
da”, o produto do pensamento de sua tradição religiosa em primeira mão, fruto 
da reflexão especializada de fiéis da própria tradição. Citamos acima uma atinada 
observação de Greschat, quando este defende que serão os fiéis de determinada 
crença a informar se entendemos adequadamente sua fé. “Consultar adeptos de 
uma religião pesquisada”, diz Greschat, “é um teste de segurança que permite 
diferenciar descrições válidas e não válidas do ponto de vista da história da reli-
gião”.27 Ora, se Greschat estiver certo – e cremos que ele esteja – então, o cientista 
da religião precisa ouvir também (nos casos em que tal figura existir) o fiel-com-co-

nhecimento-especializado da religião em estudo (geralmente apelidado de teólogo 
no Ocidente).28

A teologia funciona como delimitador útil ao avanço do conhecimento científico 
sobre determinada religião. Focada em sua própria tradição espiritual, a teologia 
testa até o fim – se for uma boa teologia – a coerência interna dessa tradição sem 
driblar problemas insidiosos, sem mudar de religião ao chegar nos inevitáveis pon-
tos cegos da tradição recebida e sem conceder a fáceis hibridismos.

Em suma, os resultados especializados de uma grande tradição espiritual não 
têm porque ser descartados a priori. Nesse sentido, a palavra “teologia” serve a 
tal constructo. Em sentido lato, também judaísmo e islamismo cabem no termo. E 
à medida que outras tradições vão formulando suas próprias construções a partir 
de dentro – ou vamos aprendendo a reconhecer e a interpretar as construções já 
existentes e, por nós, ignoradas – deve haver espaço para as mesmas na área de 
estudos da religião.

Falamos até aqui de uma contribuição teológica de fato às ciências da religião, 
que independe da real pretensão dos teólogos. Há, no entanto, uma contribuição 
que os teólogos pretendem oferecer à sociedade – aí incluída, evidentemente, a 
universidade: uma reflexão de corte ético. A proposta da teologia pública, que es-
peramos ter sido suficientemente explicada acima, explicita totalmente a qualidade 
confessional do pensamento teológico e assume o ônus do confronto público de 
seus pressupostos, fugindo de fáceis concordismos.

Já a teologia da libertação construiu uma carreira sui generis. Saiu das univer-
sidades, reivindicou um caráter não acadêmico, serviu como meio de escoar a 
produção científica em benefício da sociedade e acabou marcando uma trincheira 
importante na própria universidade. Sua práxis inovadora gerou um diferenciado 
interesse público pela teologia, atraiu “não-iniciados” para seu estudo e privilegiou 
(em sua segunda fase) a novos sujeitos (mulheres, negros, índios, jovens) que, por 
sua vez, trouxeram novas questões (gênero, etnias) e novas prioridades (suspensão 
do juízo sobre “teologias populares”; reconhecimento do MEC; profissionalização) 
para o plano da prática e da reflexão.

27 Cf. op.cit., p. 157.

28 Greschat tem razão quando apela ao veredicto do fiel da religião estudada. Mas esperamos que ele não esteja 
insinuando que o cientista da religião deva, por conseguinte, descartar o ponto de vista do teólogo (que é 
uma modalidade de fiel). Dizer que “os teólogos têm meios próprios para distinguir o que é ‘verdadeiro’ 
e o que é ‘falso’ na área de religião” já que “para eles, a própria fé — e não as de outras pessoas — é a 
norma decisiva” (Greschat, op. cit., p. 157) não torna o testemunho teológico menos importante ou mais 
parcial do que o do fiel comum. Aliás, o fiel comum, se perguntado a respeito pelo cientista da religião, 
muito provavelmente dirá que a sua fé é, no mínimo, mais verdadeira que “as de outras pessoas”. Em suma, 
a afeição pela própria fé/tradição espiritual não empana o depoimento.
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Estes são apenas exemplos da sadia contribuição que a teologia ainda pode 
oferecer à academia. O importante, no entanto, é manter aberta a trincheira que 
delimita os diferentes saberes e continuar a exercitar nossa criatividade em busca 
de um melhor conhecimento das religiões, que só tem a ganhar com nosso apren-
dizado no diálogo.
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O “bate-cabeça” e o congá: 
a mutabilidade da umbanda1*

Brígida Carla Malandrino2**

Resumo: A umbanda não se caracteriza por um poder centralizador, tampouco por uma ri-
gidez simbólica e ritual. Ela é uma religião em constante transformação, sendo esta uma de 
suas características mais marcantes. A versatilidade ímpar encontrada na umbanda é fru-
to da mescla de tradições que ocorreram na sua formação. Este trabalho tem por objetivo 
compreender a mutabilidade simbólica e ritual da umbanda. É possível afirmar que tal mu-
tabilidade simbólica e ritual advém basicamente de três fatores: a influência da cultura ban-
to na formação da umbanda, o fato de a umbanda ser um fenômeno de religiosidade po-
pular e a umbanda estar inserida dentro de um continuum mediúnico. Destacamos como 
exemplo de um símbolo o congá e, como exemplo de um ritual, o ritual do “bate-cabeça”. 
Palavras-chaves: Umbanda, sincretismo, mutabilidade simbólica e ritual, banto.

Abstract: Umbanda is not characterized by a centralized power nor by a symbolic ritualistic nigi-
dity. It is a religion in constant transformation, this being its main characteristics. The unique ver-
satility found in umbanda is the product of the mistures of traditions that occurred in its formation. 
The objective of this work is to understand the symbolic and ritualistic changeability of umbanda. 

It is possible to affirm that this symbolic and ritualistic changeability cames basically from three 
factors: the influence of the bantu culture in the formation of umbanda, the fact that umbanda is a 
phenomenon of popular religiosity and umbanda being inserted in a mediumistic continuum. We 
highlight an example of a symbol, conga, and as example of a ritual, the ritual of the bate-cabeça. 

Key-words: Umbanda, syncretism, symbolic and ritual changeability, Bantu.

Introdução
É possível afirmar que a umbanda possui uma mutabilidade tanto simbólica quanto 

ritual. Essa mutabilidade pode ser descrita tanto no que diz respeito a diferenças en-
contradas em terreiros de umbanda, como também nas mudanças que se processam 
ao longo do tempo dentro de um determinado terreiro (cf. Malandrino, 2003), estando, 
este, em constante transformação. A umbanda surge e se desenvolve em centros urba-
nos e industrializados, onde cada terreiro dispõe e combina elementos de uma rica e 
variada tradição religiosa em torno de alguns eixos que não variam.

A versatilidade ímpar encontrada na umbanda é fruto da mescla de tradições 
que ocorreram na sua formação. Dentre essas tradições podemos citar as culturas 
africanas, o catolicismo popular, o kardecismo, as tradições indígenas e as linhas 
orientais, que contribuíram para uma de suas características mais marcantes, o 
sincretismo religioso. Este trabalho tem por objetivo compreender a mutabilidade 
simbólica e ritual da umbanda à luz dessas tradições. É possível afirmar que essa 
mutabilidade simbólica e ritual advém basicamente de três fatores: a influência da 
cultura banto na formação da umbanda, o fato de a umbanda ser um fenômeno de 
religiosidade popular e a umbanda estar inserida dentro de um continuum mediú-
nico. Como forma de observarmos tal mutabilidade e a influência dessas diversas 
tradições, destacamos, como exemplo de um símbolo, o congá e, como exemplo 
de um ritual, o ritual do “bate-cabeça”.

� Este trabalho foi apresentado inicialmente no XI Congresso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, 
realizado de 3 a 7 julho de 2006, na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo.

2 Mestre e doutoranda em Ciência da Religião – PUC/SP. Contato: brigidamalandrino@terra.com.br.
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Origem e formação da umbanda
A umbanda surge como uma resposta simbólica das populações afro-brasilei-

ras que migraram para os centros urbanos no início do século XX como forma de 
lidarem com a nova realidade que se apresentava. Constituiu-se em um instrumen-
to religioso e simbólico de leitura de mundo, que manteve as tradições africanas 
(mesmo que transformadas), ao mesmo tempo que permitiu, através da absorção de 
outras religiões, a sua legitimação e aceitação social:

[...] não se trata de degradação mágica mas de construção mítica (pretos velhos, caboclos, exus 
nela foram elaborados), nem da atuação de feiticeiros individuais sobre uma clientela fragmenta-
da, mas grupos religiosos constituídos como reação ao contexto social anômico, possivelmente 
ancorados em princípios e concepções de origem banto (Negrão, �996, p. 37).

A umbanda, mesmo sendo uma religião de formação sincrética, originária da 
primitiva macumba, não juntou apenas aspectos de diferentes religiões. Ela se for-
mou a partir de elementos de diversas culturas e da síntese de todos eles, em certo 
sentido, gerando um todo integrado, mesmo que em constante mutação e tensão 
entre os seus componentes. Segundo Negrão:

[...] no processo de sincretismo, a síntese que se estabeleceria entre os materiais culturais diver-
sificados não ofereceria um produto final homogêneo, permanecendo as tradições diferenciadas 
em tensa relação dentro do mesmo. Não obstante, haveria sempre a predominância de um deles. 
[...] A tensa convivência de princípios diferenciados, mesmo havendo predominâncias, ajuda-
nos a compreender a realidade da umbanda como um campo complexo. A síntese resultante do 
sincretismo não culmina em um produto final totalmente homogêneo e globalizante, tal como 
supõe o conceito em sua versão positivista, mas aponta para a manutenção de diferenças e opo-
sições. O que se observa, portanto, dentro da umbanda, é um todo integrado, mas formado por 
um campo de forças em constante tensão (�996, pp. 36-38).

Portanto, a umbanda deve ser entendida como uma síntese, isto é, a superação 
das contradições advindas de várias tradições religiosas através de um processo 
contínuo, que se faz de maneira lenta e gradual. Essa síntese religiosa feita pela 
umbanda traz em si: práticas religiosas dos bantos africanos, introduzidos no Brasil 
como escravos, combinadas com práticas religiosas de outros grupos africanos, em 
especial os iorubás; práticas religiosas do católico, em especial o popular, introdu-
zidas pelos portugueses; práticas de espiritismo kardecista trazidas por imigrantes 
europeus; práticas religiosas indígenas fornecidas pelos índios, nativos do país; e 
ainda, influências orientais, tais como budismo, hinduísmo e xintoísmo. Por isso 
a umbanda pode carregar as divergências regionais e culturais que existem na so-
ciedade brasileira e também em uma sociedade de classes, sendo considerada por 
alguns autores uma religião tipicamente brasileira (cf. Concone, �987).

A umbanda constitui uma espécie de bricolagem, na qual cada parte integrante, 
ainda que reinterpretada de acordo com uma nova construção, conserva algo das 
estruturas de sua origem. Sendo assim, o conjunto sofre a influência maior de de-
terminado pedaço, segundo o lugar e a importância que ocupe na nova estrutura. 
É possível perceber no ritual e no ambiente umbandista a presença de elementos 
diversos de várias religiões. Segundo Magnani, ela não se configura como uma 
degeneração dos cultos africanos ou do kardecismo, mas é o produto histórico de 
uma reelaboração de ritos, mitos e símbolos, que dentro de uma nova estrutura são 
ressignificados (cf. Magnani, �986).

Portanto, ao falarmos de umbanda, não estamos falando de um somatório de aspectos de várias 
religiões, sem que haja uma lógica e uma ligação entre eles. A umbanda surgiu para responder 
às necessidades de um grupo de indivíduos que chegaram às metrópoles em formação. Além 
disso, podemos pensar que dentro desta nova estrutura religiosa foram criados símbolos e ritu-
ais, provenientes do inconsciente, que buscaram responder às necessidades psíquicas daqueles 
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indivíduos. Portanto, símbolos e rituais de outras tradições acabam por ser ressignificados (Ma-
landrino, 2003, p. 73).

A heterogeneidade presente na umbanda desde os seus primórdios não é aboli-
da com o passar do tempo, pois, segundo Cavalcanti, a umbanda não é uma reli-
gião em busca de forma, mas uma religião que tem uma forma particular, que conta 
como uma de suas características marcantes a heterogeneidade e a fluidez que são 
compatíveis com o sistema simbólico e ritual estruturado (cf. Cavalcanti, �986).

Em resumo, a formação da umbanda gerou uma nova religião, na qual se ob-
servou a constituição de um novo sistema de símbolos dentro de uma sociedade. 
Esse sistema simbólico funcionou como um código que permitia a percepção dos 
acontecimentos que se produziam, ou seja, uma linguagem ritual e simbólica que 
possuía sua lógica interna. “Um sistema de mitos, símbolos e representações ima-
ginárias que é, na verdade, a linguagem de uma formação social” (Lapassade, Luz, 
�972, p. 75).

Dentre os elementos que serviram para a constituição da umbanda, queremos 
destacar três aspectos, citados anteriormente, que contribuíram de maneira signi-
ficativa para a mutabilidade simbólica e ritual da umbanda: os grupos bantos, a 
religiosidade popular e o continuum mediúnico.

Os grupos bantos
Souza afirma que a escravidão africana pode ser dividida em três períodos dife-

rentes.3 Interessa-nos o terceiro momento, de �690-�850, quando os portos ango-
lanos e os porto da Costa da Mina eram os fornecedores de escravos para o Brasil, 
havendo uma forte ligação entre Salvador e Costa da Mina e o Rio de Janeiro e An-
gola. Segundo ela: “[...] chegaram mais escravos de origem sudanesa ao nordeste e 
mais escravos bantos ao sudeste, redistribuídos a partir desses dois portos” (Souza, 
2006, p. 83). Ainda para ela: “A influência banto é a mais antiga e a mais disse-
minada por todo o Brasil, [...] as manifestações culturais de influência banto são 
resultado de misturas mais antigas, incorporando elementos das culturas indígena, 
portuguesa e iorubá” (p. 87).

Em função do tráfico, os africanos e seus descendentes refizeram suas religi-
ões como forma de estarem mais próximos de suas matrizes culturais africanas. 
Porém, ao refazerem suas religiões, elas foram o resultado de misturas e, no caso 
dos bantos, sínteses que sofreram a influência de elementos da cultura indígena, 
portuguesa e iorubá. Observamos, assim, uma das características centrais da cul-
tura banto, isto é, a tendência à ampliação e à flexibilidade com relação a outras 
práticas religiosas, o que fez com que o processo de sincretismo se desenvolvesse 
em condições favoráveis e, por que não dizer, desejáveis.

Segundo Prandi, os bantos contribuíram com o candomblé de caboclo e o can-
domblé de inquices, que se juntaram num complexo afro-índio-brasileiro, dando 
origem à matriz formadora da umbanda. É através dos grupos bantos que os ele-
mentos indígenas passam a fazer parte das religiões afro-brasileiras.

3 Além do terceiro momento, citado acima, ainda, segundo Souza, o primeiro “[...] vai de cerca de �440 
a �580, escravos da chamada Alta Guiné, na região do rio Gâmbia, eram vendidos em vários lugares: 
em outras partes da África, [...] em Lisboa, [...] nas ilhas Atlânticas, [...] nas ilhas do Cabo Verde, [...] e 
na América Espanhola. [...] No segundo momento, que vai de cerca de �580 a �690, Luanda foi o porto 
pelo qual os portugueses mais comerciaram escravos. [...] É também o período de grande crescimento da 
produção açucareira no Nordeste do Brasil, estando Recife em poder dos holandeses de �630 a �66�. 
Estes também ocuparam Luanda entre �640 e �647, de forma a garantir a vidas dos escravos que faziam 
funcionar os engenhos” (2006, p. 83).
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[Os bantos] [...] “eram contraditoriamente brasileiros e africanos ao mesmo tempo. Como africanos 
meridionais que eram, suas tradições remanescentes os orientavam no sentido de cultuar os antepas-
sados, que, na África banta, estavam fixados na terra, de modo que cada aldeia tinha seus próprios 
ancestrais como parte integrante daquele território geográfico, cujo culto não se transferia para outros 
lugares. Como brasileiros que também eram, tinham consciência de uma ancestralidade genuina-
mente brasileira, o índio. Da necessidade de cultuar o antepassado e do sentimento de que havia 
uma ancestralidade territorial própria do novo solo que habitavam, os bantos e seus descendentes 
criaram uma religião que veio a ser chamada de gira de caboclo ou candomblé de caboclo, que 
celebrava espíritos dos índios ancestrais (Prandi, 2005, pp. �23-�24).

Slenes, ao abordar a herança africana dos grupos bantos chegados aqui, argu-
menta que eles têm como uma de suas principais características a estrutura em tor-
no da família constituída como linhagem: “[...] como grupo de parentesco que traça 
sua origem a partir de ancestrais comuns” (�999, p. �43). Suas raízes africanas não 
estão ligadas a um lugar, mas a um grupo de parentesco, de ancestrais e da posição 
genealógica, já que levam seus ancestrais quando mudam de lugar. Outro aspecto 
de destaque é a crença em valores ligados ao conceito de ventura-desventura, ou 
seja, “[...] a idéia de que o universo é caracterizado em seu estado normal pela 
harmonia, o bem-estar e a saúde, e que o desequilíbrio, o infortúnio e a doença são 
causados pela ação malévola de espíritos ou de pessoas, freqüentemente através 
da feitiçaria” (p. �43). Portanto, a manutenção da pureza ritual é o elemento que 
está mediando a relação entre ser humano e espíritos, sendo de suma importância 
para a garantia de metas culturais dentro dessa visão de mundo. A pureza ritual é 
mantida através de objetos e preparações medicinais que são consagradas.

Apesar de termos ressalvas quanto a algumas considerações feitas por Arthur Ra-
mos em seu livro O negro brasileiro, o autor traz algumas observações importantes 
a respeito dos grupos bantos no que se refere aos seus aspectos religiosos. Segundo 
ele, miticamente, acreditavam em um deus supremo, criador do universo, e em 
um par primitivo que vivia em um jardim, do qual saiu a humanidade (cf. Ramos, 
200�). Entre os bantos também havia uma série de deuses inferiores que variavam 
de região para região, os quais eram cultuados, como também espíritos bons e 
maus:

Os negros bantos têm, realmente, um verdadeiro culto aos antepassados e dos espíritos. Crêem 
na transmigração das almas e na sua metamorfose até em animais, de onde os ritos funerários e 
totêmicos tão difundidos entre esses povos. [...] há mesmo um verdadeiro culto espírita organiza-
do a que chamam orodére. Foi esta a razão por que o fetichismo de procedência banto se fundiu 
tão intimamente com as práticas do espiritismo, no Brasil (pp. 92-93).

Ainda, segundo ele, citando como exemplo o pai Joaquim,4 “o que caracteriza a 
macumba de influência banto, não é o santo protetor, mas um espírito familiar que, 
desde tempos imemoriais, surge, invariavelmente, encarnando-se na umbanda. [...] 
é o que acontece entre os povos bantos, com o seu culto dos antepassados e deuses 
lares” (pp. �04-�05).

Portanto, quando se trata de umbanda, chega a ser quase impossível falar sobre 
os elementos puros de origem por dois motivos: primeiro, pelo veloz processo sin-
crético ocorrido no Brasil e, segundo, pela influência banto que sofreu a umbanda. 

4 O autor faz uma distinção importante entre a umbanda e o candomblé, pois, no primeiro caso, o culto está 
centrado na figura do guia, que vem ao terreiro para dar passes e fazer consultas. Esses guias possuem uma 
vinculação forte com o médium, que serve como cavalo, isto é, aquela pessoa na qual o guia “monta” para 
fazer-se presente na terra. Os guias incorporados pelo médium são sempre os mesmos, existindo um guia 
do sexo masculino e um guia do sexo feminino referente a cada linha da umbanda. Por exemplo, o médium 
tem um exu e uma pomba-gira, que são sempre os mesmos, possuem um caboclo e uma cabocla, e assim 
sucessivamente. Já no candomblé, o que observamos é o culto centrado nos orixás, que foram sincretizados 
com santos católicos. Talvez por isso o autor faça a diferenciação entre santo protetor e espírito familiar.
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Os grupos bantos, além da característica citada de flexibilização, também tinham 
como qualidades o culto aos antepassados e aos espíritos, certa consistência tanto 
no nível mitológico como no ritual e a dificuldade em generalizar, o que acarretava 
uma permanente expansão do sistema. Cabe destacar, também, que os grupos ban-
tos que chegaram ao Brasil experimentaram a vivência da diáspora, o que permite 
que entendamos que tais grupos passam por dois processos de tradução: o primeiro 
deles na chegada ao Brasil e o segundo com o fim da escravidão e a ida aos centros 
urbanos. Portanto a influência banto na umbanda é uma influência que já sofreu a 
interferência de outras culturas.5

A religiosidade popular
Conforme colocado no tópico anterior, a umbanda se forma e ainda se constitui 

como uma religião sincrética, que mescla elementos das mais diversas tradições, 
mantendo um corpo estruturado de relações que se mantêm e se reproduzem, 
porque são simbólicas. Podendo ser entendida com uma forma de certas pessoas 
sintetizarem, traduzirem e lerem o mundo e suas necessidade. É possível afirmar 
que a umbanda é um fenômeno de religiosidade popular.

A religiosidade popular aparece ora como fenômeno de reprodução social, ora 
como elemento de transformação. Isso acontece na medida em que a cultura po-
pular é entendida como elemento social que se organiza em uma relação de poder, 
o qual se vincula à própria estruturação da sociedade de classes e em camadas 
sociais. A umbanda, por sua vez, permanece como produto cultural de criatividade 
popular espontânea, resistindo e superando a intervenção externa que tenta mo-
dificá-la, já que, através do processo de produção e de reprodução do saber, ela 
mantém vivas e sólidas formas e questões importantes, resistindo à cooptação feita 
pela classe dominante. Podemos dizer que uma de suas características é a ambi-
güidade:

[um] [...] produto de elaboração popular, refletindo as preocupações e aspirações próprias de 
sua origem, vê-se penetrada, orientada e comprometida por expressões ideológicas emanadas 
dos setores dominantes. Mas a umbanda hesita entre as duas orientações, ora resiste, ora se aco-
moda (Negrão, �996, p. �80).

Segundo Ortiz (Cf. �980, p. 77-89), os fenômenos de religiosidade6 popular não 
se definem somente pela dimensão da reprodução social. Muitos deles possuem um 
elemento de contestação que se manifesta enquanto desordem simbólica.7 A religiosi-
dade popular está inserida dentro de uma totalidade que as inclui e transcende, isto é, a 
sociedade global que transcende e determina os fenômenos da religiosidade popular. A 
relação entre as manifestações da cultura popular e a sociedade global se define como 
uma relação de poder, na qual a hegemonia dos grupos e das classes dominantes tende 
a delimitar e penetrar o espaço das classes subalternas, porém ela não é completamen-
te submissa, havendo focos de resistência.

O espaço da religiosidade popular é heterogêneo internamente. A oposição or-
dem/desordem, cotidiano/extraordinário se coloca no centro do próprio universo 

5 Cf. FERRETI, Sérgio. Repensando o sincretismo. São Paulo, Edusp-Fapema, �995. Apesar de o autor não 
falar especificamente dos grupos bantos, repensa a questão do sincretismo.

6 Renato Ortiz utiliza o termo cultura popular. Porém, para este trabalho, estaremos usando o termo 
religiosidade popular, entendendo que esse é uma das possíveis expressões da cultura popular, que, 
mesmo tendo diversos aspectos em comuns com a arte, o cordel, as danças etc., também possui as suas 
particularidades.

7 Renato Ortiz baseia-se em Turner e Bourdie para definir a relação de poder que se estabelece entre a ordem 
social e a desordem simbólica.
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popular. Essa heterogeneidade ocorre em dois níveis em relação à cultura hege-
mônica. A religiosidade popular é formada por pedaços heteróclitos de tradições 
culturais diversas e a fragmentação se insere no interior das próprias manifestações 
culturais. Isso ocorre pois, quando se concretizam como fatos sociais, os fenôme-
nos de religiosidade popular já se manifestam fragmentados.

Sendo assim, a fragmentação presente na religiosidade popular se caracteriza, 
além do seu caráter de reprodução social, também pela sua dimensão contrária 
— a resistência. O processo de fragmentação cultural é um entrave para a hegemo-
nia burguesa, já que essas pequenas fendas da religiosidade popular permitem a 
sua resistência. Além disso, como resistência ao processo de hegemonia do mundo, 
ela se configura como um obstáculo ao movimento que procura transformá-la e 
transcendê-la e, com isso, continua a sobreviver e a transformar-se.

Pode-se dizer, portanto, que a lógica da religiosidade popular e, conseqüente-
mente, da religiosidade popular funciona através da lógica da “bricolage”. Significa 
dizer que existe um tipo de consciência que caracteriza o pensamento popular, que 
não possibilita um projeto globalizador de conhecimento do mundo. É, em função 
disso, uma consciência chamada por Ortiz de fragmentada:

Uma vez que o ser humano comum “bricola” a realidade, tem-se que o sentido de sua ação se 
determina pelo universo material (e cognitivo) que ele possui, assim como pela instrumentalida-
de que ele visa. Visto que o universo de seu conhecimento é limitado e heteróclito, a multiplici-
dade das ações empreendidas corresponde ao “grupo de transformações” que o sistema de co-
nhecimento lhe confere. A ética do senso comum se determina como uma “ética instrumental”, 
ela é plural e varia na medida em que a combinatória dos pedaços de conhecimento se agencia 
de uma forma ou de outra (p. 85)

Quando pensamos na umbanda como um fenômeno de religiosidade popular, 
vemos que ela possui uma certa ambigüidade, já que ao mesmo tempo que repro-
duz a estrutura dominante também se mostra resistente a ela, principalmente por 
ter como uma de suas características a fragmentação, sendo esta sua grande força. 
Caracteriza-se com um ato de resistência cultural, mesmo não sendo crítica ou 
questionadora, trazendo um espaço de resistência à dominação de classe, o que 
se observa pela manutenção de alguns símbolos e rituais, principalmente os de 
esquerda.8 Além disso, é uma forma de religião que se expressa através da “brico-
lage”, na qual os pedaços de conhecimento disponíveis são agrupados na tentativa 
de resolução das questões cotidianas.

O continuum mediúnico
Trabalhando com a noção de que a umbanda é uma mescla de tradições e que 

tem como um dos seus principais rituais a incorporação de guias por parte dos 
médiuns,9 Cândido Procópio Camargo (cf. �96�, pp. XI-XIV) a classifica como 

8 As giras chamadas de esquerda são as giras nas quais há incorporação de exus, pombas-giras e zé-pilintras. 
Normalmente, é uma gira que tem bebida, cigarro ou charuto. Esses guias, por estarem mais próximos da 
terra, lidam com questões de trabalho, amor, sexualidade, principalmente. Também são feitos trabalhos de 
limpeza. A freqüência dessas giras varia de terreiro para terreiro. Por exemplo, no Círculo de Irradiações de 
São Lázaro, há gira de esquerda toda última sexta-feira do mês. Durante a execução do trabalho de campo 
de minha dissertação de mestrado, em 2003, além da gira mensal também havia gira de esquerda depois 
de cada gira, pois o terreiro passava por um momento de demanda.

9 Segundo Malandrino: “O transe de possessão é o elemento central do ritual umbandista, ou melhor, da 
gira. É também um marco significativo não só da umbanda, como também das religiões afro-brasileiras. 
Nas giras, o momento essencial é o da descida dos espíritos que vêm para trabalhar e praticar a caridade. 
Pode-se supor que uma gira de umbanda não acontece sem que haja um transe de possessão ou, em 
linguagem comum, uma incorporação. O transe de possessão se caracteriza por um estado alterado de 
consciência (parcial ou total), que normalmente se manifesta através de alterações comportamentais, 
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uma religião mediúnica. Ele propõe um continuum religioso, que abarca desde as 
formas mais africanistas da umbanda até o kardecismo mais ortodoxo. Para ele, 
o surgimento das religiões mediúnicas insinua um meio alternativo que facilita a 
adaptação do ser humano brasileiro à vida urbana.

Porém, é importante que se explique esse movimento ocorrido dentro da umbanda. 
Segundo Negrão, a partir de �930 os indivíduos de classe média começaram a aderir 
aos cultos bantos e, ao fazerem isso, passaram a aproximar esses cultos das práticas do 
kardecismo, eliminando alguns rituais que eram considerados “primitivos”:

Os mitos centrais da umbanda — pretos velhos, caboclos e exus — permanecem, mas eles são 
revalorizados, moralizados e racionalizados a partir dos princípios ético-doutrinários evolucio-
nistas do kardecismo. Os exus tornam-se batizados, isto é, são doutrinados segundo princípios 
de moralidade convencional cristã, trabalhando agora para o bem, desfazendo os despachos 
feitos pelos exus “pagãos”, que permanecem fiéis à antiga macumba, agora denominada quim-
banda (�984, p. 27).

Esse processo de inserção de brancos e de permanência de negros, que viram 
nessa mudança uma possibilidade de ascensão social, culminou com a formação 
das federações umbandistas, que tinham como principal objetivo a promoção da 
unificação doutrinária, ritual e institucional da umbanda e a efetivação de congres-
sos regionais e nacionais. Porém nem todos os terreiros aderiram às federações e 
não se submeteram a tal processo de homogeneização, o que acarretou terreiros de 
umbanda diversos, sendo que cada um absorveu determinada prática — kardecis-
mo ou raízes africanas e indígenas —, o quanto e o que lhe é significativo.

Assim, quando Camargo propõs o continuum, utilizou como paradigma o kardecis-
mo, que seria o pólo branco, ocidental, impregnado de ética cristã. Nesse continuum, 
a umbanda seria o seu outro pólo: negro e mágico. Entre eles existiriam infinitas gradu-
ações. Cada terreiro, dependendo do quanto absorvesse de traços kardecistas e umban-
distas, se constituiria, sempre, como um microcosmo específico.

Já Lísias Negrão (cf. �996, pp. 28-29) utiliza a idéia de continuum, mas propõe 
uma mudança no que diz respeito ao pólo negro e mágico. O pólo negro está re-
presentado antigamente pela macumba e atualmente pelo candomblé. Para ele, a 
umbanda é o conjunto de formas combinatórias intermediárias entre dois pólos, 
podendo estar mais próxima de um ou de outro, ou seja, a forma sincrética sempre 
tendo um mínimo de um dos pólos. As religiões que formam esse continuum são o 
kardecismo, a umbanda e o candomblé, que possuem como traço comum o fenô-
meno mediúnico,�0 mesmo que tratado de diversas formas.

sensoriais, perceptivas e mnemônicas evidentes. Além do aspecto psicológico, o aspecto psicocultural 
reforça, explica e justifica o transe de possessão diante de quem está possuído e a comunidade. É um papel 
aprendido no caso de incorporação de guia, não ocorrendo o mesmo nas incorporações de orixá. Quanto 
mais aprendizado o indivíduo possui, maior será a sua possibilidade de controle. Durante o transe de 
possessão, o que se expressa no comportamento do médium é a personalidade do deus: expressões, gestos, 
tom de voz, caráter e temperamento, o que faz com que ele seja reconhecido pela comunidade. Dentro 
desse universo religioso, a comunicação com os espíritos é normal e necessária, pois só assim médium 
e guia podem praticar a caridade. [...] Por isso dentro da umbanda a possessão é um fenômeno coletivo, 
pois é um processo socialmente aceito, no qual as entidades que incorporam no médium fazem parte da 
mitologia e do sistema de representações do grupo. É ao mesmo tempo a individualização do coletivo, pois 
cada médium personifica uma ou várias dessas entidades, dando-lhes uma interpretação pessoal” (2003, 
pp. 85-86).

�0 Há uma grande divergência no que se refere a esta questão da mediunidade. Em linhas gerais, é possível 
afirmar que no pólo kardecista predomina a mediunidade consciente. No candomblé, o transe é constituído 
pela mediunidade inconsciente, no qual o médium atua sob total domínio do orixá. Na umbanda, o que 
se vê são formas intermediárias, sendo que alguns médiuns são conscientes e outros, inconscientes. 
O médium dentro da leitura umbandista se apresenta de várias formas. Há o médium inconsciente, o 
consciente, o vidente, o ouvinte, possuindo funções diferentes durante os cultos. Porém o mais comum nos 
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Mas é possível observar todas essas influências na concretude dos símbolos e 
dos rituais da umbanda? Buscando responder a essa questão, a seguir apresentare-
mos um símbolo umbandista — o congá — e um ritual — o ritual do “bate-cabe-
ça”, para, em seguida, estabelecermos as relações propriamente ditas, relações que 
nos remetem à mutabilidade simbólica e ritual da umbanda.

O congá
O congá, normalmente, situa-se no fundo do terreiro, de frente para o público. 

É composto por uma mesa onde ficam as imagens e outros apetrechos religiosos 
e tem uma relação estreita com o que está em baixo: os assentamentos ou os fun-
damentos do terreiro.11 Sua disposição é diversificada, podendo haver imagens de 
Jesus Cristo, mas nunca crucificado, de santos, de guias, de anjos, ou símbolos 
representativos destas entidades, além de flores, copos com água, velas, pedras e 
livros. Um ponto em comum é a ausência de imagens de exu e pomba-gira.�2 Cada 
congá possui uma forma própria, que sofre a influência do chefe carnal e espiri-
tual do terreiro. É representativo da individualidade, conferindo uma identidade a 
cada terreiro. O congá, muitas vezes, é chamado de altar, em referência ao altar 
cristão.

Em um dos terreiros de umbanda visitados durante a pesquisa de campo de 
minha dissertação de mestrado, o Centro de Umbanda União do Mundo, o congá 
possui uma toalha branca. Em cima dela, encontramos vários alguidares,�3 onde 
são colocadas as velas de cada adepto e também da assistência, que, segundo a 
mãe-de-santo, estão dispostas como forma de representar uma aldeia indígena, 
já que o chefe espiritual da casa é Seu Cacique Folha Verde. Há também adjás,�4 
flores, chocalhos, livros abertos — a Bíblia, o Evangelho Segundo o Espiritismo e o 
Livro dos Espíritos, pão, vinho, mirra e óleo.

Já no terreiro chamado Círculo de Irradiações Espirituais de São Lázaro, o congá 
possui, no alto, um quadro feito por moedas que compõe a figura de um sol. Diante 

meios umbandistas é aquele que se encontra em uma posição intermediária, ou seja, não é o tempo todo 
consciente ou inconsciente.

11 Segundo Gomes: “[Os fundamentos] [...] constituem imantações especiais, feitas dentro das fixações 
mágicas da lei da umbanda, destinadas a dar segurança à casa de culto e vincular os orixás a ela... O altar e 
o terreiro são firmados magicamente por necessitarem de proteção especial. O altar por ser o grande ponto 
de apoio de todos que buscam auxílio, seja de ordem moral, espiritual e material” (�989, p. �38).

�2 A ausência destas entidades no altar deve-se ao fato de que a morada de exu e pomba-gira é a encruzilhada, 
o espaço externo; eles não ficam dentro de casa. Normalmente, nos terreiros, há uma tronqueira ou 
quartinhos dos exus na entrada e no fundo do terreiro. Como forma de exemplificar este aspecto de exu e 
pomba-gira, citamos um dos mitos contidos no livro Mitologia dos orixás de Prandi: “E Orunmilá decretou 
que doravante todos os humanos viveriam em casas. De repente, Orunmilá se dirigiu a exu: “E tu, exu? 
Dentro ou fora?” Exu levou um susto ao ser chamado repentinamente, ocupado que estava em pensar sobre 
como passar a perna em Orunmilá. E rápido respondeu: “Ora! Fora, é claro”. Mas logo se corrigiu: “Não, 
pelo contrário, dentro”. Orunmilá entendeu que exu estava querendo criar confusão. Falou, pois, que agiria 
conforme a primeira resposta de exu. Disse: “Doravante vais viver fora e não dentro de casa”. E assim tem 
sido desde então. Exu vive a céu aberto, na passagem, ou na trilha, ou nos campos. Diferentemente das 
imagens dos outros orixás, que são mantidas dentro das casas e dos templos, toda vez que os humanos 
fazem uma imagem de exu, ela é mantida fora” (2000, p. 67).

�3 Alguidar é uma cumbuca normalmente feita de barro, onde são acesas velas. Também podem ser utilizadas 
na preparação de ervas, de óleos ou de preparados elaborados pelos guias, quando incorporados, para 
benzer os indivíduos que se encontram em consulta.

�4 Adjás são sinetas rituais feitas, normalmente, de metal ou latão. São utilizados durante alguns rituais, como 
o ritual do bate-cabeça ou o momento em que os médiuns incorporam os guias ou os orixás, servindo, 
nestes casos, como um orientador. Seu som também serve como um orientador para o orixá que está 
incorporado, já que o orixá não enxerga. Especificamente neste terreiro, cada adjá é individual e em cada 
um deles há fitas com as cores dos orixás de cabeça de cada participante, no caso, masculino e feminino.
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dele está uma imagem de Jesus Cristo sobre o globo terrestre. Há uma mesa com 
cristais e um candelabro judaico de sete pontas. Embaixo da mesa há várias quar-
tinhas,�5 flores, cristais e trabalhos que foram feitos para os orixás, normalmente a 
pedido dos guias.

O ritual do bate-cabeça
Após a saudação, quando os adeptos tocam o chão três vezes, o que se constitui 

como o primeiro gesto mágico na seqüência do ritual de uma sessão, momento em 
que o adepto reconhece que entra em local próprio para o contato com o sagrado, 
ocorre o ritual do bate-cabeça. Em alguns terreiros, o ritual do bate-cabeça é feito 
individualmente, assim que o participante entra no espaço sagrado,�6 ou em con-
junto, mediante a entoação de certas canções.�7

No ritual do bate-cabeça, os componentes do terreiro dirigem-se ao congá, dian-
te do qual se prostram sobre um pequeno pano branco, normalmente individual, 
que é colocado em cima de uma esteira feita de palha da costa, e literalmente “ba-
tem a cabeça”. Segundo Gomes, “demonstra um ato de humildade e reverência, 
no qual o medianeiro se propõe a abdicar da própria personalidade e de se colocar 
na condição de mero instrumento à disposição do guia com o qual vai trabalhar” 
(�989, p. �30).

No ritual do “bate-cabeça” o médium se entrega à divindade, ao Outro, tanto o 
corpo quanto à alma. Ele se coloca a serviço do divino, para que o divino faça uso 
do seu corpo e do seu espírito da forma que melhor lhe convier. O indivíduo já não 
está lá apenas por ele, mas por toda uma comunidade que precisa dele. Segundo o 
pai-de-santo, o significado do ritual é o seguinte:

�5 Quartinha é um diminutivo de quartilhão. Tanto a quartinha quanto o quartilhão são recipientes feitos 
de porcelana, possuindo uma tampa. Normalmente, quando possuem asas, as quartinhas são femininas; 
quando não têm asas, são masculinas. Segundo a mãe-de-santo ACS, entrevistada pela autora, gravação 
em fita de áudio, São Paulo, 22.5.2003: “[...] existem os quartilhões individuais das filhas, que são as 
quartinhas, né, que a gente não chama quartilhão, chama quartinhas, né, entendeu e que fica no quartilhão 
e que têm os seus fundamentos, têm a sua força, sua energia, o seu poder, que é o dela, né. Que ela cuida, 
que ela possa entender o orixá, que ela põe uma água especial lá dentro, que ela cuida daquele quartilhão 
como cuida da alma dela... É como se fosse a sua essência e tivesse um pouquinho da essência da sua 
alma e guardasse lá dentro do quartilhão e cuidasse dela”. Já o pai-de-santo AM, entrevistado pela autora, 
gravação em fita de áudio, São Paulo, 25.4.2003, afirma: “Os assentamentos, com certeza que são, essa é 
a materialização de energia, dar vida a um objeto inanimado, né, impregnado com a energia do orixá. Isso 
é feito pra você ou pras pessoas da casa? Pras pessoas da casa. Todos têm seus fundamentos. E ficam aqui 
ou... Alguns ficam aqui, outros vão pra casa, então é assim: no limite aquele objeto passa a ser o orixá. 
A quartinha é um orixá. Que é aquela coisa que a gente tem a necessidade do ayê e do orum. Isso e do 
orum, né. Ali tá o orixá. Quer dizer, a quartinha ele não representa, ele é o orixá. Ele é o orixá, ele é o orixá 
materializado, por isso que sempre tem uma pedra dentro”.

�6 Os terreiros de umbanda, normalmente (falamos normalmente, pois há alguns terreiros de umbanda 
que, por serem pequenos, não possuem dois espaços físicos, mas apenas um. Quando os médiuns estão 
incorporados, é colocado um banco do lado de fora da sala para que assistência espere sua vez de ser 
chamada para consulta), são constituídos por dois espaços. Um espaço considerado profano, onde 
a assistência fica sentada e assiste as giras, e um espaço sagrado, onde ocorrem as giras, os médiuns 
incorporam os guias, onde fica o congá. Há uma divisão física entre esses dois espaços, separados por 
cortinas, vasos de flores, pequena grade ou porta de ferro. A passagem de um espaço para o outro, isto é, 
daquilo que convencionamos de espaço profano para o espaço sagrado, pressupõe duas regras rituais que, 
caso não sejam cumpridas, é proibido permanecer no espaço sagrado. É necessário tirar os sapatos e o 
relógio.

�7 Em alta noite/estava sentada/em alta noite/estava sentada/adorando meu Jesus crucificado/adorando meu 
Jesus crucificado/Toalha branca/estava vermelha/toalha branca/estava vermelha/pelo sangue que escorria 
de suas veias/pelo sangue que escorria de suas veias/saudei oxalá, saudei/saudei oxalá, senhor/eu vim foi 
saudar meu táta/minha babá/na umbanda, meu babalaô. Centro de Umbanda União do Mundo, anotações, 
diário de campo, São Paulo, primeiro semestre 2003. O fato de o sujeito ser empregado no feminino advém 
do fato de, neste terreiro, todos os componentes serem do sexo feminino.
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Então, quando você bate a cabeça, você está se oferecendo ao congá, ao plano espiritual, tem 
até uma formulazinha que é: “Entrego meu corpo aos guias e meu espírito a Deus”, né. Então, 
assim, é um ritual de entrega e de saudação e de humildade também. O ato de bate-cabeça é a 
reverência humilde no chão, tá prostrado e aí, logo na seqüência disso, você levanta e já pega a 
bênção com o pai-no-santo. [...] O ritual de “batê-cabeça”. Batê a cabeça, que é a entrega, é o 
caminho do coração que a gente, fazê esse pacto pra, porque, de comum acordo, né, no congá. 
Demonstra humildade, demonstra entrega, está pronto para receber, para aprender, né, para co-
mungar, eu acho muito bate-cabeça, o símbolo forte da casa. Você bate a cabeça quando você 
admira, quando você respeita, quando você venera, quando você quer saber, quando você quer 
demonstrar seu amor (AM, 25.4.2003).

Ao executar o ritual do “bate-cabeça”, o médium, numa atitude de humildade, 
tem uma postura de entrega, colocando o seu corpo e o centro de sua consciência 
à disposição da divindade. Esse ritual é uma preparação para a retomada da unida-
de ser humano-divindade, que foi rompida e que ocorre com mais clareza durante 
a incorporação, na qual médium e entidade são uma coisa só. Nesse momento, há 
um rebaixamento da consciência por parte do médium, quando é possível que o 
Outro se faça presente. Esse rito é um gesto significativo do indivíduo, através do 
qual ele pode entrar em contanto com o transcendente.

Considerações finais
Um primeiro aspecto que chama a atenção nos congás tomados como exemplo 

é o seu caráter sincrético. Podemos notar elementos de cada uma das tradições ci-
tadas anteriormente: adjás, trabalhos, quartinhas e alguidares, elementos utilizados 
no candomblé; toalha branca e os livros nos remetem ao kardecismo; chocalho, 
disposição dos alguidares, que nos ligam às tradições indígenas; Jesus Cristo, como 
representante do catolicismo, ao lado do pão e do vinho, que representam a santa 
ceia; e, por fim, o quadro feito com moedas e o candelabro de sete pontas, ligados 
às linhas orientais.

Essas tradições atuam continuamente dentro dos terreiros, mas apenas com esse 
exemplo vemos sua presença, lembrando que cada um deles é um símbolo religio-
so, que possui um significado além do aparente. Essas observações nos remetem a 
dois aspectos importantes: o continuum mediúnico e o sincretismo. Existem diver-
sas tradições que compõe cada terreiro e contribuem para formar a sua leitura de 
mundo. O que difere é o quanto e de que forma cada terreiro absorve cada tradi-
ção citada. No caso do Círculo de Irradiações Espirituais de São Lázaro, podemos 
supor uma proximidade maior com o pólo negro desse continuum, representado 
pela antiga macumba e, atualmente, pelo candomblé. Já no Centro de Umbanda 
União do Mundo, ele se aproxima muito mais do pólo branco, representado pelo 
kardecismo.

De qualquer forma, independente do lugar que cada centro ocupa dentro do 
continuum mediúnico, vemos que os dois absorvem aspectos das tradições afri-
canas e do kardecismo. Quanto ao kardecismo, vemos isso ocorrer na crença na 
reencarnação, no estudo da mediunidade, através dos livros, e na prática da ca-
ridade. Já quanto ao candomblé, ele se encontra presente quando observamos as 
designações, os principais assentamentos ou fundamentos, a presença de exu, os 
trabalhos para os orixás. É importante apontar o fato de que o continuum, da forma 
como proposto, não dá conta de explicar a influência de outras tradições que sofre 
a umbanda, como as tradições indígenas, o catolicismo e as linhas orientais, que 
estão tão presentes quanto o candomblé e o kardecismo.

Como pudemos observar em relação às tradições que são absorvidas por cada 
terreiro, vemos que ambos são sincréticos. Porém a umbanda não é um somatório 
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de crenças, mas um conjunto de crenças que forma um todo integrado, isto é, for-
ma um sistema religioso. Além disso, apesar da absorção das tradições, elas não 
se mantêm da mesma forma que na sua religião de origem, tampouco de forma 
rígida. Os dois terreiros estão continuamente construindo e reconstruindo, inserin-
do novos aspectos, retirando outros. Tal movimento apresentado por esses terreiros 
umbandistas advém não só das características da própria religião, mas também do 
fato de ela ser um instrumento utilizado para responder às necessidades religiosas 
daqueles indivíduos que estão presentes no terreiro, o que aponta para algumas ca-
racterísticas da religiosidade popular, tais como a fragmentaridade e a bricolagem.

O ritual do bate-cabeça nos remete aos grupos bantos, principalmente no que 
diz respeito ao culto aos espíritos e aos antepassados. Ao executar esse ato de reve-
rência e humildade, o adepto prepara-se e purifica-se para entrar em contato com 
o divino, representado por esses espíritos e antepassados. É fato também a presença 
de várias tradições nesse ato ritual, que se compõem de formas diversas em cada 
terreiro, fato observado pela canção entoada, que nos remete a alguns símbolos 
católicos.

O que se vê na umbanda é a sua mutabilidade simbólica e ritual, que varia de 
terreiro para terreiro, mas que também permite notar a existência de eixos comuns, 
a partir dos quais cada terreiro faz a sua própria criação. Por ter sofrido uma in-
fluência maior dos grupos bantos, apresenta uma forte tendência à ampliação e à 
flexibilização, o que observamos na transformação constante, quase corriqueira, 
e na absorção de aspectos de outras religiões. Além disso, como os grupos bantos 
não apresentam uma grande consistência no âmbito mitológico, foi possível à um-
banda, desde sua gênese, inserir novos elementos, mitos, ritos e símbolos no seio 
de suas atividade e na sua explicação de mundo.
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Missão como solidariedade universal: 
um desafio para as Igrejas de Europa

Arnd Bünker1

Compreender a missão como a prática cristã de uma solidariedade que abraça o 
mundo inteiro não é algo natural na Europa. Isso não se deve à falta de boa vontade 
ou a uma explícita atitude anti-solidária. Antes é a própria idéia da solidariedade 
que está passando por uma crise. Contudo, essa crise não significa o fim da soli-
dariedade, mas sim uma clara transformação de sua forma, cujas novas feições se 
desenvolvem apenas lentamente.

A missão de cristã(o)s dentro da Europa desenvolve-se juntamente com esta mu-
dança da forma, e também a prática da missão está se transformando. Hoje em dia, 
os/as cristã(o)s da Europa procuram definir melhor seu papel missionário no plano 
mundial. Muitos/as deles/as ainda se orientam pela convicção de que não pode 
haver missão verdadeira sem solidariedade.

Escrevo esta contribuição desde a perspectiva européia. Sendo teólogo de língua 
alemã, vou partir do meu próprio contexto e procurar percebê-lo em sua relação 
com os outros contextos da Igreja universal. Lançarei, a partir da perspectiva cen-
tral-européia, algumas luzes sobre a pergunta pela missão como solidariedade uni-
versal e enfocarei certas atitudes presentes em Igrejas locais européias. À guisa de 
exemplo escolhi como ponto de partida um processo de avaliação e orientação da 
missionária na Suíça. Ali começou recentemente uma explícita confrontação com 
a questão da missão enquanto solidariedade mundial.

Um processo de busca por novas formas de solidariedade
O Conselho Missionário Católico Suíço publicou em 2006 um novo documento: 

“Eu vi a miséria do meu povo… e agora vai!” (Êxodo 3,7.10) Realizar carismas mis-
sionários. O título contém alusões bíblicas que estimulam a discussão. Eu gostaria 
de destacar brevemente duas perguntas. Na tradição do Êxodo do Egito, Deus fala 
a Moisés. Frente ao Faraó, ele deve se engajar em favor de Israel, por assim dizer, 
como negociador em nome de Deus. Mas a quem se dirige isso hoje? Seriam os/as 
católicos/as suíços/as os/as atuais negociadores/as em nome de Deus, na causa da 
libertação das massas mundiais de pobres? E junto a quem, e onde, deveria ser re-
alizada essa negociação? Quem seria hoje o Faraó? E onde deveria ser procurado o 
ponto central do conflito? Estaria a solidariedade missionária suficientemente bem 
definida se fosse compreendida como engajamento, ordenado por Deus, dos ricos 
em prol dos fracos?

Uma segunda pergunta: carismas missionários – quais são? A arte de traduzir? 
Disposição para o sacrifício? Competência em ajuda ao desenvolvimento? Curio-
sidade por coisas e pessoas estranhas? Disposição para doações? Senso de justiça? 
Solidariedade na oração?

Para mim, o nosso papel europeu na missão universal compreendida como soli-
dariedade e nossos carismas parecem igualmente confusos.

� Instituto de Missiologia da Universidade de Münster, Alemanha: Institut für Missionswissenschaft der 
Universität Münster, Hüfferstr. 27, D-48�49 Münster, Alemanha Contato: buenker@muenster.de
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Inicialmente, o documento do Conselho Missionário Católico Suíço quase não 
oferece respostas a essas perguntas. É antes entendido como expressão de uma 
busca de rumo. Os autores “pretendem considerar as formas existentes de solidarie-
dade praticada pela Igreja da Suíça em relação à Igreja universal, submetê-las a uma 
revisão crítica e chegar, a partir disso, a um engajamento missionário renovado”. (7) 
A revisão crítica – isso se torna claro no texto inteiro – luta sempre de novo com um 
tema importante: o papel do dinheiro e a procura por formas alternativas ou com-
plementares da solidariedade. Por isso, esse texto pode parecer difícil para muitas 
pessoas na Europa, porque uma suposta força no trabalho solidário com o sul, o 
dinheiro, é vista também como fraqueza e como o ponto crucial das estruturas da 
solidariedade. Ninguém gosta de ter suas forças criticadas.

Duas afirmativas: a solidariedade missionária é universal, e ela 
é integral

Ainda bem que o texto cria sempre de novo a coragem de tematizar criticamente 
o papel do dinheiro em relações missionárias. Não obstante, ainda mais corajosa 
parece-me uma dupla afirmativa acerca da missão que, à primeira vista, talvez 
possa parecer habitual e familiar: missão e solidariedade missionária são compre-
endidas de modo universal e integral. Universal porque ninguém está excluído/a da 
vontade divina da salvação, e integral porque salvação/bem-estar material e espiri-
tual, imanente e transcendente, do ser humano são inseparáveis. Aqui, eu gostaria 
de mostrar por que essas duas afirmativas são corajosas justamente em nosso tempo 
e em meio à nossa sociedade e Igreja.

Sobre a perda de plausibilidade de uma missão universal em 
engajamento solidário

O engajamento missionário na Igreja universal encontra-se diante de uma gran-
de prova de fogo. Antigas certezas e rotinas, por muito tempo ensaiadas na Europa, 
perdem cada vez mais a sua fundamentação. Grupos de solidariedade enfrentam 
dificuldades em conseguir atenção para suas causas. Muitos grupos de solidarie-
dade nas Igrejas percebem a falta de participação de pessoas jovens – um sinal de 
uma crise de seu trabalho. E quando se usa por cima a palavra “missão”, em liga-
ção com a Igreja e com o cristianismo, a solidariedade universal aparece como um 
tema estranhamente antiquado. Em poucas palavras: a solidariedade – tanto mais 
em conexão com a missão – tem problemas de ganhar adeptos para a sua causa. O 
trabalho de solidariedade perdeu antigas plausibilidades e antigas naturalidades, e 
ainda quase não conseguiu descobrir novas.

Mesmo assim, provavelmente todas as pessoas admitiriam que, devido às crises 
globais e às situações de ameaças do mundo – econômicas, ecológicas, religiosas, 
culturais, tecnológicas, políticas… – é justamente a globalização da solidariedade 
que, urgentemente, deveria ter prioridade.

Eu gostaria de nomear algumas razões para o desaparecimento da plausibilidade 
do engajamento solidário. Refiro-me a razões para o fato de que hoje é mais difícil 
do que ainda alguns anos atrás, encontrar, em comunidades eclesiais e nas socieda-
des centro-européias, compreensão para as causas de uma solidariedade universal 
– e é ainda mais difícil conseguir novas pessoas dispostas a se comprometerem com 
ela. Poderia parecer que a solidariedade tivesse se tornado algo irracional.

Convém uma retrospectiva um pouco mais ampla. As idéias sobre a missão, 
desenvolvidas durante os últimos cem anos, mudaram constantemente, tanto entre 
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nós na Europa como em todos os lugares onde cristã(o)s deram seu testemunho 
do Evangelho. Olhando para o contexto europeu, penso que é possível identificar 
algumas grandes correntes principais, modelos e conceitos orientadores na com-
preensão da missão dos últimos cem anos.

Civilização colonial e eclesialização do mundo
A primeira corrente principal vinculou a missão cristã com a expansão européia, 

com o colonialismo. Em sua esteira, a missão das Igrejas da Europa encontrou-se 
muitas vezes numa situação privilegiada. Naquele contexto, as pessoas ativas na 
missão daquela época recorriam a um paralelo entre conceitos sociais e eclesiais: 
enquanto muitos Estados europeus, em sua superestimação ideológica, pensaram 
poder impor, por meio de seu modelo de civilização, no mundo inteiro progresso 
e cultura para o benefício de todos, a Igreja, pegando carona com esse programa, 
tinha sua própria visão: a chance de realizar a pretensão da validez universal do 
Evangelho para todas as pessoas. Na teologia de então, isso significava: conduzir 
todas as pessoas para a salvação – portanto, para dentro da Igreja, por assim dizer, 
para dentro da colônia espiritual do Reino de Deus. De fato, pegando carona com 
o colonialismo, o movimento missionário europeu conseguiu celebrar grandes su-
cessos. A esperança universal cristã por salvação e a ideologia da validez universal 
da civilização européia caminhavam de mãos dadas. Na Europa, o movimento 
missionário ganhou muito reconhecimento; sua interpretação da solidariedade 
missionária com o mundo inteiro era considerada como moderna e atual. Dessa 
maneira, o movimento missionário foi um dos primeiros grandes movimentos lei-
gos no interior da Igreja católica. Podia se contar com um entusiasmo pela missão, 
assumido e apoiado por amplos segmentos da sociedade. Em quase cada casa 
havia uma revista missionária, e o chamado “Negrinho Agradecido” era uma com-
ponente quase indispensável da decoração natalina das igrejas. Esse “Negrinho” 
era um cofre, uma pequena caixa de metal na figura de um menino negro que, a 
cada moeda inserida, automática e bem educadamente agradecia aos doadores, 
geralmente crianças pequenas, através de um aceno com a cabeça (daí o nome em 
alemão: Nickneger, negro do aceno afirmativo). Podia ser encontrado em incontá-
veis presépios de igrejas centro-européias. E para a mentalidade daqueles doadores 
para a missão universal era inquestionavelmente claro que o “negrinho” tinha que 
agradecer bem educadamente cada coisa oferecida. Nesse sentido, a ação missio-
nária como ação de salvamento voltada para todas as pessoas – por mais distantes 
e perdidas que estivessem – era plausível para todos.

Ajuda ao desenvolvimento e esperanças de poder resolver 
todos os problemas

A crise dessa compreensão de missão sobreveio logo. Ao mais tardar depois da 
Segunda Guerra Mundial – com o início da descolonização – revelou-se o lado 
negativo dessa forma de missão. O movimento missionário precisava mudar, preci-
sava procurar uma nova forma de solidariedade missionária. Isso deu certo porque, 
novamente, conseguiu se conectar a um projeto de pretensão universal, de ampla 
aceitação e apoio sociais. “Desenvolvimento” era a palavrinha mágica, e sua salva-
ção resgatadora não deveria deixar nenhum ser humano sem redenção. Construção 
de nações, cooperação técnica, ajuda econômica, desenvolvimento de projetos de 
infra-estrutura, campanhas educacionais, melhoramento das condições da produ-
ção agrícola… a fé na força da racionalidade européia e das tecnologias ociden-
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tais de todos os tipos fazia esperar uma melhoria da situação de todo mundo. O 
movimento missionário cristão identificou-se amplamente com os pensamentos da 
política do desenvolvimento. Missão foi descrita como ajuda ao desenvolvimento. 
Novamente tinha nascido na Europa uma esperança para todo mundo, e agora se 
tratava de impô-la – de preferência, melhor do que a civilização colonialista que 
fora uma decepção. Foi o tempo da fundação de muitas organizações eclesiais de 
auxílio, por exemplo, Adveniat e Misereor. A maioria das/dos cristã(o)s atuais ga-
nharam sua consciência missionária provavelmente nos âmbitos das ações e cam-
panhas de tais obras. O sonho de poder construir um mundo onde todas as pessoas 
possam viver bem acompanhou muitos de nós.

O conceito do desenvolvimento possuiu e ainda possui alguma plausibilidade 
– embora demonstre também pontos problemáticos. O elemento paternalista de 
idéias eurocêntricas sobre a ajuda ficou rapidamente desvelado. Por isso, patrocí-
nios deveriam se transformar em parcerias – um ideal até hoje ainda não alcançado. 
Além disso, a ciência e a tecnologia se tornaram suspeitas, a confiança ingênua na 
tecnologia sofreu abalos, promessas de desenvolvimento freqüentemente precisa-
ram ser consideradas como fracassadas, e uma catástrofe ecológica é considerada 
tão inevitável como a catástrofe intercultural ou inter-religiosa, temida por muitas 
pessoas. Somou-se a isso a experiência difícil para muitos europeus de que o de-
senvolvimento não funciona de modo linear. E muito menos conforme o modelo da 
Europa. Foi necessário levar em conta diferenças culturais.

Finalmente se manifesta hoje sempre mais uma unilateralidade problemática do 
poder de quem dá. Apesar de todas as confissões da boca para fora, muitos proje-
tos de desenvolvimento estão encalhados, sem solução, por causa do desnível de 
poder entre Norte e Sul, cujo motivo principal é financeiro. Às vezes, a ajuda ao 
desenvolvimento parece um poço sem fundo. Pelo menos é preciso admitir que os 
processos de desenvolvimento são muito mais complexos do que se imaginou nos 
primeiros tempos e freqüentemente ainda está se imaginando hoje.

A missão eclesial está atingida por essa crise do próprio conceito do desen-
volvimento. Fica sempre mais difícil mobilizar recursos, pessoas comprometidas, 
dinheiro e apoio. Portanto, novas formas de solidariedade são urgentemente bem-
vindas. Quase parece que hoje conseguimos ainda mobilizar dinheiro para proje-
tos – mas o próprio sentido de muitos projetos fica cada vez mais duvidoso.

Justiça nas relações e o diálogo das culturas e religiões
Um último grande projeto da missão cristã está ligado ao fracasso de tantas es-

peranças acerca do desenvolvimento. Nele estão em evidência questões sociais e 
religioso-culturais. Muitas pessoas tentaram, frente ao fracasso de muitos grandes 
projetos da política do desenvolvimento, limitar seu engajamento a projetos pe-
quenos com contatos pessoais. Aqui é valorizado, além do desenvolvimento técni-
co abstrato, também o nível humano da cooperação e colaboração, do encontro. 
Diante da complexidade do modelo do desenvolvimento, contatos pessoais deve-
riam oferecer maior clareza. Quem está comprometido com tais projetos de cunho 
pessoal e muito exigentes em termos de relações interpessoais sabe que, também 
aqui, o diabo se esconde nos detalhes. Mas podemos observar também uma mu-
dança importante: pessoas européias engajadas na missão não permanecem inalte-
radas naquilo que fazem. Quem se abre realmente para o encontro (e não se ilude 
com excursões turísticas e folclóricas para o Sul), é transformado por meio desses 
encontros. Pois uma coisa fica clara: já não é possível separar do nosso compro-
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misso missionário o nosso modo de vida, o nosso modo de participar de processos 
globais. Missão não é mais solidariedade à distância, mas nos obriga a mudanças 
perto de nós. Também o desenvolvimento não é mais uma questão técnica do sa-
ber-fazer, e sim uma questão no âmbito da pergunta pela justiça. A recepção euro-
péia da Teologia da Libertação contribuiu consideravelmente com essa nova visão, 
embora ela certamente não tenha chegado a prevalecer em âmbitos maiores.

Há ainda um outro tipo de encontro. Nos últimos anos relaciona-se o conceito 
da missão cada vez mais com o conceito do diálogo. Hoje, processos de diálogos 
inter-religiosos e interculturais já são componentes normais da missão. Agora se 
trata, na missão, não em primeiro lugar de querer mudar os outros (embora, claro, 
pelo próprio bem deles!); trata-se de nós mesmos aprendermos a realizar uma co-
municação de igual para igual e de permitir que o encontro nos mude. No diálogo, 
a solidariedade não pode ser construída unilateralmente e não pode ser decretada 
– apenas pode ser experienciada.

Resumindo, podemos dizer que o projeto da missão universal solidária se afas-
tou gradativamente de modelos da superioridade bem-intencionada de uns sobre 
os outros. Mas esse processo ainda não chegou ao seu fim. Exatamente a bendita 
questão do dinheiro, já mencionada, representa ainda um problema e um desafio 
para relações solidárias nas quais se busque juntos caminhos rumo à abundância 
da vida.

As afirmações sobre a missão esboçadas por último são menos concretas do 
que os conceitos antigos. Aqui se sente a crise da idéia da missão compreendida 
como solidariedade universal. Na Europa não existe nenhum projeto social de so-
lidariedade amplamente aceito que poderia ser adaptado para a missão eclesial. 
Programas de diálogo são considerados um assunto de especialistas, e lacunas na 
justiça são admitidas, mas documentá-las ainda não significa mobilizar o consen-
timento com mudanças. Os projetos históricos da solidariedade universal podiam 
se apoiar numa ampla aceitação na Europa: promessas de civilização colonialista 
e esperanças tecnocráticas de desenvolvimento foram amplamente compartilhadas 
nas sociedades européias; também a utopia comunista de um mundo e de uma 
ordem do mundo justos foi apoiada por muitos; e até hoje encontram-se pessoas 
dispostas a apoiar o projeto da missão universal financeiramente, se, no demais, 
não forem incomodadas. Mas, para muita gente, a idéia de se encontrar de igual 
para igual com a maioria das pessoas deste mundo atual inspira medo. O otimis-
mo bem-intencionado de conceitos universais de salvação ou resgate das últimas 
décadas desmoronou em grandes partes das sociedades européias, ao mais tardar, 
junto com o desmoronamento do Bloco Oriental. Em nossos dias há praticamente 
nenhuma grande idéia para uma boa convivência de todas as pessoas.

O mundo como mercado livre - uma globalização da 
resignação

Unicamente o mercado alega até hoje ser um caminho para a felicidade univer-
sal. Esse caminho de salvação confeccionado em padrão universalista quase ainda 
não encontrou acolhida nos conceitos europeus da missão cristã – são óbvios de-
mais os indícios que fazem suspeitar que o mercado neoliberal seja antes um faraó 
do que um caminho para a liberdade e a terra prometida.

É verdade que a atitude predominante nas sociedades está bem comportada em 
relação ao capitalismo – mas dificilmente manifesta uma devoção apaixonada, antes 
uma resignada falta de coragem e de alternativas. Diante dessa aparente falta de alter-
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nativas estreitou-se a visão do mundo de muitos europeus. Grandes partes da socieda-
de européia vêem hoje nos outros e nas pessoas de fora menos um incentivo para a 
solidariedade do que um motivo de preocupação e de medo pela própria “salvação”. A 
imagem de uma bomba-relógio global, já em contagem regressiva, está em muitas ca-
beças. A visão horripilante de um “choque de culturas” encontra cada vez mais adep-
tos. Esta pode ser também a razão mais profunda para a adoção crédula e ingênua do 
conceito da “guerra contra o terror”. A globalização torna cada vez mais evidente que 
os “pobres” já não podem ser mantidos à distância. Todos os países europeus esforçam-
se para pôr restrições à (i)migração – mas sem sucesso. Há muito tempo, o “Terceiro” 
mundo está dentro do “Primeiro” – e vice-versa.

Nesse clima geral de medo e pessimismo, a idéia da solidariedade encontra 
somente poucos amigos. Agir solidariamente é considerado antes como algo que, 
levianamente, põe em perigo a própria “salvação”. A individualização, promovida 
no mundo inteiro, faz sua parte para sufocar o pensamento solidário. Poderíamos 
dizer: hoje em dia, a solidariedade já não encontra fé - não encontra fé nem con-
fiança nem coragem. Dessa maneira, a esperança universal para todas as pessoas, 
indissoluvelmente ligada ao Evangelho, se tornou hoje difícil de ser entendida, 
ficou simplesmente inacreditável. Para construir uma esperança que seja universal 
porque não abandona e não exclui ninguém, faltam pessoas que colaborariam com 
coragem. E falta também justamente um projeto histórico, uma concretização ter-
restre de tal esperança. Portanto: que haja coragem para a solidariedade, que haja 
fantasia!

Fé na solidariedade? Sobre a retirada da missão para o religioso
A missão como prática de solidariedade com os sonhos de todas as pessoas pa-

rece ter sido um erro histórico. Sua universalidade foi ou violenta ou arrogante ou 
ingênua. Será que realmente precisamos, então, relegar a vontade divina da salva-
ção para todas as pessoas para o céu, porque sua promessa de salvação universal 
na terra é irracional?

Para todos os efeitos, hoje em dia, a solidariedade quase não encontra mais fé. É 
certo que há novamente certa abertura para a “fé” (talvez melhor: para a religião), 
mas não no sentido de uma esperança que deixe também espaço para as esperan-
ças dos outros, dos pobres, dos estranhos e estrangeiros – é mais no sentido de uma 
retirada religiosa da responsabilidade social e solidária. Esse tipo de religião cai 
bem, não é desconfortável, preenche bem a lacuna da resignação provocada por 
uma ordem do mundo que aparentemente não tem alternativa.

Nos países e Igrejas europeus, “missão”, nessa versão religiosa estreita, está no-
vamente entrando na moda! Cada vez mais se escuta a exigência de uma pastoral, 
de um anúncio missionário. Esta missão, porém, muitas vezes não compartilha 
prioritariamente as esperanças dos outros. Antes é um interesse nos outros em re-
lação às próprias esperanças acerca da multiplicação dos cristãos (e não de pães e 
peixes).

A imagem que pintei agora está certamente exagerada e precisa ser amenizada, 
de caso em caso. Ainda assim penso que esta é a tendência básica se mostra efeti-
vamente nas Igrejas da Europa. Parece que as próprias Igrejas tornaram-se o centro 
e a meta de seus interesses missionários. Nessa lógica é a própria religião, a própria 
Igreja, a própria identidade que estão no primeiro plano do discurso sobre a mis-
são. Outras pessoas devem ou podem, ao máximo, ser arrebanhadas.
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Religião como demarcação
Desse modo, dentro das Igrejas da Europa, o conceito da missão vive um sur-

preendente renascimento, depois de anos de esquecimento ou de relegação ao 
segundo plano. Este renascimento, em grande parte reduzido à missão no âmbito 
religioso, pode ser compreendido como uma tentativa de estabilizar uma identi-
dade religioso-cultural ameaçada da sociedade européia. Com freqüência surpre-
endente faz-se referência à “Europa cristã” e à “cultura cristã”. A missão – assim 
parece – compreende-se cada vez menos como serviço às esperanças de salvação 
dos outros, dos de fora, e cada vez mais como tentativa de fortalecer a própria área, 
a própria Igreja, o próprio país, contra uma inundação aparentemente iminente por 
influências estrangeiras. Não é raro que a missão, o retorno para as raízes cristãs, 
é relacionada com imagens e idéias apavoradoras de uma ameaça de islamização. 
Aqui se mostra o mais claramente possível o que significa atualmente a perda do 
otimismo em relação à salvação universal e, com isto, a perda da capacidade de 
ser solidários. Em um tempo de ceticismo e pessimismo crescentes, a missão cristã 
corre o perigo de aparecer cada vez mais como uma ação de demarcação e como 
uma retirada a questões de competências religiosas, e cada vez menos como uma 
característica fundamental da vida, fé e esperança cristãs, de uma solidariedade 
com os de fora que supere fronteiras. A simples retirada para o religioso representa 
uma retirada da compreensão integral da missão e da salvação cristãs.

Cisma missionário
A conjuntura deste novo desenvolvimento na compreensão da missão torna-se 

visível em muitos documentos e textos das Igrejas européias. Infelizmente, quase 
nunca se pode encontrar uma conexão de tais esforços missionários concentrados 
no religioso com o engajamento de grupos solidários em nível da Igreja universal 
que ainda existem em grande número em muitos países da Europa. Poderíamos 
dizer que há um cisma missionário: aqui, a missão devota, igrejeira e religiosa; ali, 
a missão para fora, ativamente voltada para a solidariedade com o mundo, e predo-
minantemente de ajuda material.

Ambos os extremos são problemáticos. Já apresentei a crise da missão solidá-
ria, que talvez tenha se vinculado muitas vezes de modo não crítico ou com um 
otimismo ingênuo a projetos históricos do progresso. O perigo vinculado à missão 
concentrada na religião é igualmente óbvio. Ela pode correr o perigo de restringir 
novamente a universalidade da vontade divina de salvação para o âmbito da Igreja. 
No entanto, diante da complexidade da situação desastrosa do mundo, com sua 
globalização e seus problemas e conflitos econômicos, interreligiosos e intercultu-
rais, a retirada para a devoção dentro dos muros da igreja pode ser uma tentação 
real. Nesse respeito, a missão “devota” corresponde ao pessimismo frente à possí-
vel salvação deste mundo que se manifesta nas nossas sociedades – e que é efetiva-
mente compreensível diante das notícias catastróficas de cada dia.

Uma nova fantasia do amor
Os atuais problemas em relação com uma prática missionária solidária vêm hoje 

de duas correntes principais: a ação solidária não encontra mais fé, não encontra 
mais consenso social – e certos representantes da fé dizem adeus à missão enquan-
to solidariedade com todas as pessoas e com o ser humano integral, e procuram sua 
salvação no interior da Igreja.
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O desafio começa aqui. A carta do Conselho Missionário Católico Suíço reconhe-
ceu bem este desafio, ao fazer de uma formulação do papa João Paulo II o concei-
to-chave do documento: sua convocação para desenvolver uma fantasia do amor. 
Eu gostaria de traduzir isto assim: hoje em dia trata-se de desenvolver uma nova 
idéia, uma nova imagem da solidariedade. Com relação à questão da solidariedade 
universal não pode se tratar, no nosso contexto europeu, apenas de encontrar novas 
formas para idéias de projetos e para a realização concreta da solidariedade. Em 
vez disso, trata-se muito radicalmente e com urgência sempre maior de afastar o 
medo e de fortalecer a coragem para a solidariedade em nossa sociedade européia 
e em nossa Igreja. Não ações e projetos individuais são o desafio essencial, mas a 
solidariedade – ou, melhor, a capacidade para a solidariedade como tal!

Nesse sentido, a/os cristã(o)s da Europa são definitivamente não mais os doa-
dores, no âmbito da Igreja universal. Pois o próprio contexto da Europa já é um 
contexto de missão. Aqui se trata de testemunhar o Deus do amor que não exclui 
ninguém. Se Paulo teve que lutar contra a acusação da loucura da cruz, nós nos 
países europeus temos que lutar com a loucura da solidariedade. Para mim, as 
grandes perguntas não são em primeiro lugar o modo da solidariedade e suas for-
mas. O ponto decisivo dos nossos desafios atuais é, acima de tudo, a pergunta pela 
possibilidade da solidariedade.

O Conselho Missionário Católico Suíço formula este desafio de forma semelhan-
te: “Nosso mundo ocidental e industrializado precisa superar a falta de esperança 
e descobrir novamente a esperança.” (�2) E esta esperança é vista explicitamente 
como esperança para o mundo inteiro!

Muitos/as cristã(o)s ficam sem saber o que fazer frente a este desafio. É como 
se tivessem perdido o chão debaixo dos pés: o que está sendo discutido não é só 
o fracasso de tantos projetos de solidariedade, é a própria solidariedade em si – e 
junto com isso a pergunta sobre se ainda é possível acreditar num Deus de amor e 
de solidariedade.

Buscar fontes
Antes de toda a nossa ação solidária e capacidade de desempenho solidária, 

nós cristã(o)s somos solicitados/as como pessoas. O que importa são as nossas 
próprias experiências com a solidariedade, não somente as nossas experiências em 
organizar a solidariedade “para com” outros. Acredito que precisamos começar na 
própria Europa com o esforço de aprender a solidariedade novamente e de modo 
qualitativamente novo. As velhas rotinas da prática solidária vão funcionar na Eu-
ropa apenas por mais algum tempo limitado. Precisamos urgentemente de novas 
fontes para a atuação solidária, e de respostas honestas e praticáveis a perguntas 
centrais:

Como funciona um estilo de vida solidário, sem medo do futuro? Como posso 
arriscar ser solidário quando isso me leva a reduzir a minha própria prevenção para 
com os riscos da vida? Quem me segura se eu sofro desvantagens por causa da 
minha solidariedade? Quem apóia minha esperança de que a solidariedade tenha 
sentido? Onde faço a experiência de que eu mesmo posso confiar em outras pesso-
as? Também para pessoas na Europa, a solidariedade está se tornando uma questão 
da mutualidade.

Penso que as pessoas decisivas que podem fazer propaganda pela solidariedade, 
tanto na Igreja como na sociedade, são pessoas ligadas a grupos, paróquias, orga-
nizações e comunidades que se identificam com a causa da solidariedade universal 
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– e que, com isto, podem dar testemunho de um Deus que se revela vivo em rela-
ções de solidariedade em meio ao nosso mundo, mesmo se ele, para isso, precisa 
compartilhar exatamente o destino dos mais fracos e é crucificado junto com eles. 
Aqui fica especialmente claro que o tipo da missão também torna visível o tipo da 
fé. No cisma missionário – esta é a minha suspeita – está escondida também uma 
briga sobre a imagem de Deus: quem é que defende a imagem de um Deus que 
liberta para a solidariedade com os outros?

Até agora, o enfoque do trabalho solidário foi quase sempre o grande mundo. 
O contexto da Europa estava excluído e estava sendo considerado principalmente 
como fonte de ajudas solidárias materiais. Dinheiro, especialistas, tecnologia, co-
nhecimento... estes foram e ainda são os “talentos” do engajamento universal que 
vieram da Europa. Por outro lado, exatamente estes pontos fortes contradizem um 
trabalho solidário em parceria e diálogo de igual para igual. Este desnível, que há 
tempo se tornou problemático, pode ser mudado por meio de uma mudança do 
olhar que se volta para o próprio contexto europeu. Aqui não me refiro de modo 
algum a um negócio universal de troca missionária: a Europa dá dinheiro para o 
desenvolvimento, o Sul dá o padre. Tal prática (míope) pode ser útil em algum as-
pecto, mas não ajuda na Europa para encorajar a fé em um Deus que é amor, um 
Deus que liberta para a solidariedade. Mas há uma outra coisa que poderia nos aju-
dar: as experiências de solidariedade que estão sendo coletadas pelo mundo inteiro 
(portanto, também entre nós e de nós) e que representam um tesouro de “boas no-
vas” para o mundo. Especialmente pessoas engajadas no trabalho solidário podem 
comunicar tais experiências. Geralmente não são histórias de sucessos. Não se trata 
de se exibir e de se gabar com seus sucessos; são histórias que mostram que a ação 
solidária pode enriquecer onde não se esperava isso, porque era justamente uma 
situação de fraqueza e não de força; que a ação solidária significa um estilo de vida 
que é atraente e que torna possível uma vida que não vê o próximo unicamente 
como rival potencial, um estilo de vida que supera o medo e aponta caminhos para 
a liberdade. Somam-se a isso os novos inícios globais da cooperação solidária que 
têm suas raízes principalmente no Sul, por exemplo, as edições do Fórum Social 
Mundial com sua preservação da esperança fundamental de que um outro mundo 
seja possível, sim.

Penso, além disso, nos processos de aprendizagem que perpassam muitas outras 
áreas do trabalho solidário internacional. Programas de intercâmbio, experiências 
de exposure, missionários/as temporários/as, estágios para pessoas jovens em ins-
tituições européias de orientação solidária (na Caritas, nos aconselhamentos para 
dependentes químicos, nos presídios, com pessoas sem-teto...) oferecem campos 
de aprendizagem da vida cristã, a saber, de um estilo de vida que, sem medo, con-
sidera dia após dia possível que o anúncio do Reino de Deus seja verdade, sim.

Aprende, praticar, demonstrar solidariedade
Nesse sentido considero como escola da solidariedade principalmente os grupos 

que praticam a solidariedade com a Igreja universal e os círculos missionários das 
Igrejas européias. Aqui pode crescer uma nova mentalidade de solidariedade que 
é um modelo atraente para pessoas que talvez já estejam duvidando há tempo da 
alegada lógica e realismo do medo. A missão universal de grupos eclesiais euro-
peus de solidariedade começa no próprio contexto. Essa posição de largada é com-
partilhada pelos grupos europeus e pelos grupos solidário-missionários da Igreja no 
mundo inteiro. Dessa maneira, as Igrejas européias poderiam se tornar finalmente 
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uma parte autêntica da Igreja universal, e não permanecer os padrinhos e madri-
nhas secretos que defendem em sempre novas camuflagens a antiga superioridade 
e as antigas vantagens.

A tão citada crise da fé na Europa, particularmente na Europa Central, recebe 
uma resposta errada se esta for uma a resposta que se concretiza em uma missão 
eclesiocêntrica. Pois essa resposta deixa de perceber que a crise da fé, em seu âma-
go mais profundo, é uma crise que não quer aquele Deus que representa e defende 
a solidariedade incondicional com todas as pessoas. Aquele Deus se tornou para 
muita gente um assunto perigoso porque representa um sonho que muitas pessoas 
já não ousam sonhar – o risco parece grande demais. Aqui, o trabalho solidário 
pode realizar um legítimo e – se quisermos usar a palavra – clássico trabalho mis-
sionário. Não ajudamos aos nossos parceiros no Sul quando permitimos que as 
raízes da solidariedade universal continuem secando na Europa e que se perca a 
capacidade para a solidariedade.

É claro que, com isso, não pretendo defender alguma regionalização limitada 
da missão. Não se trata de uma restrição ao próprio contexto. Não obstante, penso 
que não podemos dispensar o contexto próprio, o contexto europeu, da preocu-
pação pela solidariedade universal. Talvez os pequenos grupos de solidariedade 
nas Igrejas da Europa sejam alguns dos últimos lugares onde ainda há reservas que 
podem ser mobilizadas para encontrar, no nosso tempo de globalização, o outro e 
o estranho, sem medo e desarmado – e sem paternalismo controlador, mas com a 
coragem de estender a mão, e com a esperança de que uma vida boa para todos é 
possível já neste mundo. Nesse sentido, missão universal e missão na Europa não 
podem ser separadas.

Solidariedade universal como solidariedade mais próxima e 
mais distante

Nessa situação, os pequenos grupos eclesiais não estão sozinhos. É verdade que 
atualmente não existem grandes maiorias sociais em favor da solidariedade – falta 
ainda um projeto histórico convincente. Mas ao lado dos círculos solidários da 
Igreja existem outros grupos que estão comprometidos com causas parecidas. Junto 
com eles poderíamos iniciar uma peregrinação de aprendizagem para descobrir 
fontes e caminhos da solidariedade.

Aqui, eu gostaria de mencionar dois grupos que se recomendam especialmente 
como parceiros de aprendizagens para a solidariedade na Europa.

O primeiro grupo: pessoas - muitas vezes fora da própria Igreja – que constroem 
redes globais no movimento das edições do Fórum Social Mundial e que assim 
realizam uma globalização da solidariedade, um globalização “a.partir de baixo”. 
Seu lema resume para mim o lema judaico-cristão contra a acomodação temerosa 
em circunstâncias erradas: Um outro mundo é possível. A tradição bíblica tem uma 
esperança semelhante: um novo céu e uma nova terra (Is 65; Ap 2�).

O segundo grupo: a Igreja universal é hoje também uma questão de vizinhança. Em 
todas as cidades européias há Igrejas, paróquias e comunidades de migrantes cristã(o)s. 
Por exemplo, dizem que, em Hamburgo, há em volta de noventa igrejas africanas (sem 
falar de outras). Esses con-cristã(o)s formam há tempo uma rede de solidariedade que 
abraça o mundo inteiro. Diariamente vivem a solidariedade internacional, e muitas 
vezes sabem justificá-la impressionantemente a partir de sua fé. Contatos com esses 
grupos poderiam revelar um grande potencial para aprender uma fé solidária e a fé na 
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solidariedade, mais exatamente, no Deus que liberta para a solidariedade.
Tais processos de aprendizagem no trabalho de solidariedade universal podem 

ajudar a descobrir novamente, para o nosso tempo, o sentido, a verdade e a solidez 
da esperança cristã e a testemunhá-las em nossa Igreja local e universal. Este teste-
munho dificilmente seria considerado um sermão, nem um apelo desesperado de 
agüentar. Não seria um apelo à “consciência pesada”, mas a tentativa de seguir e 
de apontar em nosso mundo os rastros do Deus solidário.

A Europa está procurando seu novo papel no mundo atual. Também as/os cristã(o)s 
da Europa estão convidados/as a dar testemunho do Deus bíblico em formas novas da 
solidariedade com todas as pessoas. A vocação mosaica de contradizer os poderes da 
morte e de sair para a liberdade é-lhes comum com todas as pessoas. Já passou o tempo 
daquela autocompreensão européia de precisar determinar o caminho da solidarieda-
de universal a partir de uma alegada superioridade. Também faz tempo que os meios 
e a capacidade para a solidariedade já não estão somente nas mãos das Igrejas ricas 
do Norte. Há uma ampla gama de carismas que são necessários para uma missão en-
quanto solidariedade universal. Aqui, a ação missionário-solidária precisa de atenção 
universal para os dons que o Espírito dá a todas as pessoas de boa vontade. Ambas são 
coisas que as Igrejas da Europa começam a aprender.
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O espectro disciplinar da ciência da 
Religião1

Maria Luiza Guedes2

A obra é uma coletânea que, de início, chama a atenção pelo título, no qual o 
organizador já indica uma posição e uma perspectiva na discussão que se propõe 
articular. Indica sua aposta na constituição de um corpo teórico-metodológico e te-
mático específico e autônomo para o estudo cientifico do universo religioso. Uma 
área de conhecimento disciplinar que não se confunde nem com a teologia e nem 
com aquelas disciplinas das ciências humanas que tradicionalmente estudam o 
fenômeno religioso, como por exemplo, a sociologia, a psicologia, a antropologia, 
etc, embora não prescinda delas.

A aposta na autonomia e especificidade, no entanto, não é restritiva uma vez 
que o livro, fruto de um debate realizado em 2006 por ocasião do II Simpósio In-
ternacional sobre Religiões, Religiosidades e Culturas, realizado na cidade de Dou-
rados , na Universidade Federal da Grande Dourados, contempla posicionamentos 
diversos e a variedade de nomenclaturas utlizadas pelos pesquisadores da área.

Considera-se que a heterogeneidade das nomenclaturas é na verdade indicadora 
de um consenso sobre a necessária pluralidade metodológica da disciplina, conse-
qüência direta da multidimensionalidade e complexidade de seu objeto.

O livro esta dividido em três partes: Subdisciplinas “clássicas” da ciência da reli-
gião, Subdisciplinas “complementares” da ciência da religião; A ciência da religião 
diante de novos horizontes e antigas demarcações.

A primeira parte brinda-nos com importantes discussões trazidas por especialis-
tas em quatro artigos que, além de desenharem, respectivamente, uma panorâmica 
e desenvolvimentos históricos da constituição e produção das disciplinas História 
da religião, Antropologia da religião, Sociologia da religião e da Psicologia da re-
ligião, põe- nos em contado com os modos pelos quais estas disciplinas estudam 
a religião e religiosidades, introduzindo-nos às questões, aos temas e tendências 
atuais destas àreas, aqui chamadas de subdisciplinas “clássicas”.

O adjetivo clássicas quer indicar a existência de um longo caminho de relação, 
nem sempre tranqüila, entre estas disciplinas e o universo religioso e, também, um 
acúmulo teórico-metodológico e crítico que foi capaz de produzir referências para 
a estruturação do campo especifico de estudos da religião.

A segunda parte refere-se a subdisciplinas consideradas complementares na ci-
ência da religião: a geografia da religião e a estética da religião. Os dois artigos são 
estruturados nos moldes da primeira parte.

Os autores, cada um em seu espaço, fazem um esforço de recuperação histórica, 
dos momentos e modos de aproximação da geografia e da estética com o universo 
religioso, assim como apontam dificuldades, questões, temas e perspectivas destas 
articulações.

O adjetivo complementar, quer indicar por um lado, o estado, ainda, rarefeito 
e esporádico do diálogo entre a geografia, a estética e o universo religioso, o que 

� USARSKI, Frank (org). O espectro disciplinar da ciência da Religião. São Paulo: Paulinas, 2007. Coleção 
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engendrou uma espécie de atrazo na participação destas ultimas disciplinas na 
constituição do espaço de debate da ciência da religião. Em conseqüência, dife-
rentemente das subdisciplinas da ciência da religião consideradas clássicas, a ge-
ografia da religião e a estética da religião não puderam constituir-se, elas próprias, 
como áreas razoavelmente formalizadas e institucionalizadas de investigação.

Aponta-se, no entanto, que há hoje um grande esforço nesta direção, tanto dos 
cientistas da religião, como dos especialistas de ambas as áreas, que tem propicia-
do novos, surpreendentes e enriquecedores insights para a produção em ciência da 
religião e para a circunscrição, de uma geografia e uma estética da religião.

A terceira parte dedica-se a apontar alguns desafios promissores para o desen-
volvimento atual da ciência da religião e que representam impulsos inovadores 
com potencial para ampliar o seu espectro disciplinar, assim como, para relativizar 
o papel de disciplinas de referência, interlocutoras privilegiadas, como a teologia. 
Desta forma, esta terceira parte estrutura-se em três artigos. O primeiro que inova 
e surpreende propondo uma aproximação das novas tecnologias da informação 
com a religião, sob o título Estudos Formais e modelos computacionais da religião; 
o segundo trata da difícil e necessária troca de olhares entre a ciência natural e a 
religião, sob o título Em busca de uma história natural da religião; e finalmente o 
terceiro artigo que por tratar de uma relação aparentemente familiar, pela irmanda-
de em relação ao objeto, o diálogo entre teologia e ciência da religião, talvez seja o 
mais delicado. A depender das posições assumidas o diálogo é delicado por razões 
políticas e pela distância, por vezes insuperável, dos seus respectivos pressupostos 
e métodos. O artigo finaliza perguntando-se pela possibilidade da teologia ocupar 
um lugar, ou ter um papel no espectro da ciência da religião, ao que se responde 
enfaticamente que sim, desde que se possa redimensionar o escopo da ciência te-
ológica a partir da perspectiva do lugar no qual o seu discurso se formula, e neste 
caso o lugar é a academia.

Por tudo que foi aqui, rapidamente, apontado, espero que se possa formar uma 
visão geral da contemporaneidade, da riqueza histórica e temática do livro, impres-
cindível a quem, de uma forma ou de outra, navega pelas “águas da produção de 
conhecimento e do ensino que tem como objeto o universo religioso”.

A recomendação está feita. Trata-se de um livro vivo e consistente por trazer a 
reflexão de especialistas renomados e atuantes, justamente no calor da discussão 
e do empenho em formular parâmetros, acumular conhecimento e crítica, assim 
como abrir espaços acadêmicos e políticos fundamentais ao estabelecimento do 
espectro disciplinar da ciência da religião.
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Diálogo inter-religioso

Rosangela Stürmer1

Resumo: Estudo que objetiva discutir a emergência da consciência do pluralismo de credos 
e de culturas, indicando os desafios que esta pluralidade traz. Tomando como denomina-
dor comum a necessidade do diálogo, discutir-se-á o tema da alteridade com base na obra 
de Emmanuel Lévinas. A noção de alteridade é resgatada como chave para o diálogo e o 
“outro” é lido a partir da noção de mistério. Esta compreensão é fundamento para o diálo-
go que leva ao enriquecimento mútuo. O importante é estar ciente da existência dos desa-
fios para que aconteça um verdadeiro diálogo inter-religioso e ter disposição para buscar 
caminhos de superação, o que exige dos teólogos um discernimento teológico. Cada Igreja 
precisa criar espaços para a aproximação, o diálogo e a colaboração com as outras igrejas. 
Palavras-chave: Pluralismo, diálogo inter-religioso, alteridade, mistério, desafios.

Abstract:: Objective study that to argue the emergency of the conscience of the pluralism of cre-
eds and cultures, being indicated the challenges that this plurality brings. Taking as denominating 
the necessity of the dialogue common the subject of the alterity will be argued on the basis of 
the workmanship of Emmanuel Lévinas. The alterity notion is rescued as key for the dialogue and 
the “other” is read from the mystery notion. This understanding is bedding for the dialogue that 
leads to the mutual enrichment. Thus, the important one is to be conscious of the existence of the 
challenges so that a true Inter-religious dialogue happens and to have disposal to search overco-
ming ways. This demands of the theologians a theological discernment. Each necessary Church 
to create spaces for the approach, the dialogue and the contribution with the other churches. 
Key words: Pluralism, Inter-religious dialogue, alterity, mystery, challenges.

Introdução
A humanidade está imersa em um mundo marcado pela diversidade e pelo plu-

ralismo. O pluralismo é uma realidade que marca o comportamento religioso das 
sociedades. Tal fenômeno implica a reflexão das mais variadas áreas da ciência te-
ológica. A teologia se serve de outras ciências, como da história e da filosofia, para 
buscar compreender as causas, características e conseqüências desse fenômeno.

Queremos refletir neste texto acerca do pluralismo religioso que busca trabalhar 
a possibilidade do diálogo religioso. E veremos, também, sobre o conceito da alte-
ridade como condição necessária para o diálogo inter-religioso e compreendendo 
o outro como mistério.

Pluralismo religioso
A importância do diálogo e da cooperação também se faz necessária na relação 

entre confissões cristãs e movimentos de expressão religiosa indígena e afro. Isso 
explica porque cresce sempre mais a consciência de refletir uma teologia das religi-
ões. Essa reflexão segue o caminho dos documentos magisteriais que reconhecem 
nas religiões não-cristãs valores de santidade e verdade como elementos da graça. 
Cabe mencionar o teólogo anglicano John Hick, o qual propôs em sua obra Deus e 

� Graduada em Filosofia na Universidade de Passo Fundo-UPF. Mestranda de Teologia na área de concentração: 
Religião e Educação no Instituto Ecumênico de Pós-Graduação-IEPG na Escola Superior de Teologia-EST 
em São Leopoldo. Bolsista da CAPEs e integrante do Grupo de Pesquisa “Currículo, identidade religiosa 
e práxis educativa” da EST e do Grupo de Pesquisa “Religiosidade Popular” do Instituto de Teologia e 
Pastoral-ITEPA de Passo Fundo. E-mail: rosasturmer@yahoo.com.br.
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o universo das crenças (�973), depois em Deus tem muitos nomes (�980), o projeto 
de uma revolução copernicana na teologia destinada a realizar a passagem de um 
paradigma cristocêntrico a um paradigma teocêntrico, ou seja, em Jesus se encon-
tra Deus, mas Deus não é encontrado somente em Jesus.2

Neste sentido o intuito da segunda parte deste trabalho é apresentar, primeira-
mente, o processo de formação do quadro religioso no Brasil. Em seguida, os desa-
fios do pluralismo religioso.

A formação do quadro religioso no Brasil

Há na América Latina uma crescente consciência de nossa pluralidade étnica, 
cultural e religiosa. A formação do quadro religioso no Brasil originou-se com os 
povos indígenas e depois com a chegada dos portugueses. Cada um com seu modo 
próprio de expressar o sentimento religioso.3

Os colonizadores portugueses contribuíram para a formação da diversidade re-
ligiosa, trazendo o catolicismo e os escravos africanos com suas crenças que se 
manifestam até hoje, mesmo com o enorme genocídio cometido com os escravos 
africanos e a afirmação da Igreja Católica romana que justificava a matança dos 
negros afirmando que era uma raça inferior e que eles não tinham alma. Atualmen-
te, porém, percebe-se uma grande mudança no comportamento da Igreja Católica 
romana diante das manifestações religiosas de tendência afro-brasileira.

Nas Diretrizes gerais da ação pastoral, os bispos afirmam que é preciso reco-
nhecer as responsabilidades históricas e os pecados cometidos contra as culturas 
indígenas e africanas.4 Assim, respeitando o resgate pelas culturas existentes no 
Brasil, há de respeitar também o modo de expressar o sentimento religioso dessas 
culturas. Isso explica porque cresce sempre mais a consciência de refletir uma te-
ologia das religiões.

Índios, portugueses e africanos apresentam três modos distintos de expressar a 
religiosidade. A tentativa de unificar tais expressões em um único comportamento 
religioso deu origem ao catolicismo popular.

A formação do quadro religioso no Brasil sofre novas mudanças a partir da se-
gunda metade do século XIX, com a chegada das igrejas oriundas da Reforma 
de Lutero. Os imigrantes trouxeram uma nova cultura, européia, e também novas 
correntes teológicas e novas expressões da fé, provocando um profundo questiona-
mento da hegemonia absoluta do catolicismo no Brasil.

Os desafios do pluralismo religioso

Toda uma diversidade religiosa presente não só no nosso país, mas também em 
todos os continentes, implica um desafio cada vez maior ao ecumenismo. Isso 

� GIBELLINI, R. A teologia do século XX. São Paulo, Loyola, �998. pp. 5�4-5�5.

3 Aqui vale esclarecer que na vida cotidiana o ser humano, não obstante diversas atividades e desejos, abre-se 
para o ser transcendente. Há sempre uma tendência para o transcendente. Apesar de o ser humano ocupar-se 
com tantas atividades e preocupar-se com tantas questões, isso não é suficiente para sua realização. A existência 
humana reclama um sentido para além de si. A existência não é o fundamento último em que todas as coisas se 
sustentam. Há uma lacuna que ela própria não consegue preencher. O ser humano, sentindo-se infundado em 
si, vive no seu ser mais íntimo uma inquietação atormentada. Desse tormento interior busca incessantemente 
um fundamento seguro. Assim, o ser humano soube buscar de forma criativa, em todos os tempos, maneiras de 
superar suas limitações recorrendo ao sagrado. A experiência religiosa é humana e sua relação com o sagrado 
é essencial. O desejo essencial do ser humano religioso é passar do fragmentário ao totalizador; do finito ao 
duradouro e sem limites; e da falta de sentido de muitas coisas pela esperança (monografia de Rosangela Stürmer, 
do curso de graduação em Filosofia: Sagrado: o inteiramente “outro”).

4 CNBB. Diretrizes gerais da ação pastoral – 1991-1994. São Paulo, Paulinas, �99�. n. ���.



55Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 15

porque nem sempre a diversidade é vista como riqueza, mas como competição, 
proselitismo e ameaça para as igrejas tradicionais.

O grande desafio está em favorecer um espírito de abertura para compreender 
esta realidade diversificada, rompendo com qualquer resquício de intolerância, o 
que não significa abdicar de nossa identidade religiosa singular, condição funda-
mental para qualquer processo dialogal, nem renunciar à consciência crítica para 
avaliar os limites presentes nas experimentações em curso, até na nossa. É contra 
essa tendência, veiculada nos diversos fundamentalismos, que se impõe, hoje, o 
imperativo de pensar no diálogo inter-religioso como condição de possibilidade 
para um mundo mais pacífico e mais solidário.

Recentemente (�000), a declaração Dominus Iesus, da Congregação para a Dou-
trina da Fé, questionou de forma decisiva qualquer possibilidade de pluralismo de 
direito ou de princípio (n. 4). Segundo a declaração, a abertura ao pluralismo de 
princípio levaria à relativização de verdades essenciais da fé católica como o cará-
ter definitivo e completo da revelação de Jesus Cristo e o lugar único e decisivo da 
Igreja Católica, enquanto detentora da plenitude dos meios de salvação.

Na visão da Dominus Iesus, o reconhecimento de um pluralismo de princípio 
levaria necessariamente a considerar a Igreja Católica um caminho de salvação e 
não o caminho de salvação, o que significaria atribuir às outras religiões um valor 
complementar ou equivalente ao exercido pela Igreja Católica.

Reconhecer o valor do pluralismo religioso não significa, necessariamente, 
abrir para o indiferentismo religioso ou o relativismo. Este só ocorre quando, 
em nome da indiferenciação, renuncia-se às convicções assumidas e ao valor 
da identidade religiosa. O Concílio Vaticano II, na declaração sobre a liberdade 
religiosa (Dignitatis humanae, n 3), afirma que cada um tem o dever e, conse-
qüentemente, o direito, de procurar a verdade em matéria religiosa. Não há 
como recusar este direito inalienável, o qual não pode ser obstaculizado por 
dinâmicas missionárias conversionistas que se firmam sob bases exclusivistas e 
não-abertas ao espírito dialogal.

O reconhecimento do pluralismo de direito é condição essencial para o verda-
deiro diálogo inter-religioso. No entanto o diálogo não acontece sem a convicção 
religiosa, pois implica a interlocução de sujeitos que se comunicam com a inte-
gralidade da própria fé. O relativismo é bem outra coisa, pois pulveriza as identi-
dades. Na realidade, na base do temor do relativismo está a insegurança e o medo 
daqueles que vivem a dificuldade de perceber a presença livre e operante da graça 
do Deus que era, que é e que vem.

Alteridade como condição necessária para o diálogo inter-
religioso

Diálogo inter-religioso enquanto experiência que motiva não apenas o mútuo 
conhecimento entre tradições religiosas distintas, mas igualmente o seu recíproco 
enriquecimento. Isso não ocorre quando as tradições em questão permanecem fi-
xadas em sua identidade, deixando de admitir e perceber a presença de verdade, 
valor e graça na experiência alheia.

Para que o diálogo aconteça, em primeiro lugar é necessária a consciência da 
vulnerabilidade e dos próprios limites. Reconhecer que a verdade não é uma posse 
garantida, mas fruto de uma experiência de caminhada comum, de partilha e de 
busca permanente.
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Alteridade em Emmanuel Lévinas

Emmanuel Lévinas5 afirma que há no Ocidente uma vitória da identidade e uma 
derrota da alteridade. A identidade é o primeiro princípio da verdade lógica: A é A. 
Na identidade, não pode haver mudança fundamental nem pode haver conversão 
radical, caso contrário não se reencontraria e não haveria identificação. É necessá-
rio esse processo dialético que passa pela diferença, pelo outro.

Na sua obra Totalidade e infinito, Lévinas faz uma análise do eu, constatando que:

O eu é idêntico mesmo nas suas alterações. O eu que pensa dá por si a pensar ou espanta-se 
com as suas profundidades e, em si, é um outro. Surpreende-se como dogmático, estranho a si 
próprio. O eu é o mesmo perante a alteridade, confunde-se consigo, incapaz de abandonar suas 
crenças em relação a esse “si” surpreendente.6

Normalmente, o diferente é uma ameaça e um desafio para nós. Com a abertura 
ao diálogo e ao diferente não morre a nossa identidade. Deus fala também pelo 
outro, diferente de nós. O Espírito Santo também está presente em outras igrejas, o 
que não exime de um senso crítico diante de manifestações de certos movimentos 
religiosos.

Não podemos legitimar o nosso mundo subjetivo, acirrar a nossa identidade, 
mas admitir a possibilidade de mudar nossas idéias e concepções em relação ao 
diferente de nós. Verdade e graça também estão presentes em outras igrejas, bem 
como a presença do Transcendente.7 Nos outros se pode também descobrir expe-
riências sobrenaturais.

Há muita deficiência na visão das diferenças de outros pontos de vista de outras 
concepções religiosas. O próprio Concílio Vaticano II, na Unitatis redintegratio, 
insiste, no caso do catolicismo, na correta exposição da doutrina católica, para que 
os irmãos de outras denominações religiosas interpretem os católicos a partir de 
tal realidade doutrinária. Um conhecimento mais realista da mente religiosa das 
outras confissões religiosas leva os católicos a uma valorização maior das suas prá-
ticas religiosas, intensifica o amor destes para com eles. É preciso aprender a ouvir 
o outro e numa atitude de empatia sentir o que ele sente ao fazer a exposição da 
sua doutrina.O conhecimento real do outro se faz através da ótica do outro. É uma 
questão de inculturação e não de doutrinação. O outro é uma riqueza para nós.

Grande parte da violência religiosa é fruto da incapacidade de sair de si. “Ninguém 
pode permanecer em si: a humanidade do ser humano, a subjetividade, é uma respon-
sabilidade pelos outros, uma vulnerabilidade extrema.”8 Só é capaz do diálogo quem 
se esvazia. Aquele que está cheio de si não é capaz do diálogo. Na base da dificuldade 
dialogal há a arrogância, o sentimento de predomínio de um sobre o outro.

Longe de enfraquecer a fé, o diálogo possibilita a fé, a percepção, o fundamento 
de suas novas dimensões. Se alguém tem posse da verdade, ele se basta. E nenhum 

5 Filósofo judeu, nascido na Lituânia. Sua filosofia parte dos campos de concentração. Lévinas se preocupa 
em fazer uma filosofia que parta da realidade. Essa realidade é o outro. Para ele, o ser humano é ser humano 
quando fala, quando se comunica com o outro. Nasce uma relação ética, o frente-a-frente, onde há o 
discurso próprio da responsabilidade.

� LÉVINAS, E. Totalidade e infinito. Lisboa, Edições 70, �980. p. �4.

7 Nesse momento é importante clarificarmos o significado dos seguintes termos: transcender, Transcendente, 
transcendência e transcender-se. Transcender (trans = ultrapassar + cender = além) quer dizer: ultrapassar 
para o além. Quando mencionamos a palavra Transcendente, referimo-nos a Deus. Transcendência 
é usado no sentido de busca, significando, assim, que nenhum ser humano ou povo quer desaparecer 
definitivamente. Transcender-se é ultrapassar o limite que temos hoje. Essa idéia de transcender-se é 
permanente. É ultrapassar-se até o infinito.

8 LÉVINAS, E. Humanismo do outro homem. Petrópolis, Vozes, �993. p. ��4.
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ser humano se basta. A verdade não é verdade minha, mas algo que estou perma-
nentemente buscando na comunhão com o outro. O diálogo exige, em primeiro 
lugar, uma adesão identitária de abertura à verdade. Esta disposição de abertura é 
igualmente fundamental, já que previne os parceiros do diálogo contra o risco da 
absolutização do que é relativo.

Não é possível realizar o diálogo a não ser quando se reconhece o valor da 
convicção do outro. Não é correto e justo para com as outras tradições religiosas 
restringir a presença e o falar de Deus para a religião cristã, como se as mesmas 
fossem simplesmente religiões naturais. As religiões não são apenas genuinamente 
diferentes, mas também autenticamente preciosas.

Há de honrar esta alteridade em sua especificidade peculiar e respeitar a alte-
ridade é ser capaz de reconhecer algo de irredutível e irrevogável nas outras tra-
dições religiosas, ou melhor, reconhecer o valor e a plausibilidade do pluralismo 
religioso de direito ou de princípio.

Portanto o diálogo é instrumento para a concretização da fraternidade e se apre-
senta como uma necessidade permanente. Na medida em que se torna prática, 
requer dos dialogantes abertura e espaço. O diálogo só se realiza quando se dá 
espaço para a singularidade do outro. Assim, o diálogo possibilita uma comunica-
ção e um compartilhar de vida, de experiência e de fé. Nas palavras de Faustino 
Teixeira:

No comum empenho de conhecimento e abertura, busca-se junto captar o trabalho e a presença 
alvissareira do Espírito ou do Mistério transcendente entre eles. O diálogo inter-religioso é, so-
bretudo, um ‘ato espiritual’, cujo motor essencial é o amor. Não é capaz de cumprir essa jornada 
espiritual senão aquele que se encontra aberto e sensível à linguagem do Espírito, que não impõe 
resistência ao seu sopro de gratuidade. Trata-se de uma “viagem comum”, fraterna, sempre em 
companhia do Espírito. Reduzi-lo a mera estratégia ou plataforma para a conversão é deixar de 
compreendê-lo no que tem de mais profundo e essencial. Os outros com os quais se dialoga 
deixam de ser estrangeiros ou estranhos e passam a ser os “nossos amigos”.9

É em vários níveis que acontece o diálogo inter-religioso: é diálogo de vida, de 
colaboração em projetos comuns, de partilha teológica e comunhão espiritual.

O outro como mistério

Um dos tópicos mais fundamentais na atual reflexão da teologia das religiões, 
como se vê, é o reconhecimento do valor da alteridade. Esta é uma das condições 
mais fundamentais para o exercício do diálogo. É o desafio do reconhecimento do 
valor irredutível e irrevogável das outras tradições religiosas. Elas são portadoras 
de um verdadeiro patrimônio espiritual, não podendo ser reduzidas a experiências 
naturais.

Trata-se de uma percepção do outro como mysterium tremendum e de um mis-
tério que convida ao encontro, que é o mysterium fascinosum. O significado desses 
termos encontra-se na obra O sagrado, de Rudolf Otto. Para ele, as expressões emo-
cionais que acompanham a vivência religiosa indicam o numinoso como myste-
rium tremendum et fascinans. Esses são os elementos que exprimem a reação senti-
mental diante do objeto numinoso e do sentimento numinoso pode-se apreender a 
sua forma, que é o mistério. Consegue-se apreender, ainda, o conteúdo qualitativo 
numinoso que é, em parte, um elemento repulsivo que causa terror (tremendum) e, 
de outra, um elemento atrativo, fascinante (fascinans).

9 TEIXEIRA, F. A interpelação do diálogo inter-religioso para a teologia. In: SUSIN, Luiz Carlos (Org.). Sarça 
ardente. Teologia na América Latina: perspectivas. São Paulo, Paulinas-Soter, �000. p. 4�9.
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Assim, o mysterium tremendum et fascinans exerce sobre os seres humanos uma 
estranha harmonia de contrastes: uma repulsão, um terror e, ao mesmo tempo, uma 
atração que fascina e cativa:

Quanto mais o divino, sob a forma do demoníaco, é para a alma o objeto de terror e de horror, 
tanto mais, simultaneamente, encanta e atrai. [...] O mistério não é só o espantoso, é também 
o maravilhoso. Ao lado deste elemento perturbador aparece algo que seduz, arrasta, arrebata 
estranhamente, que cresce em intensidade até produzir o delírio e o inebriamento.10

O fascinante é um elemento não-racional. O amor, a compaixão e a piedade são 
noções, conceitos, que acompanham e esquematizam esse elemento numinoso, 
apenas relacionam-se analogicamente. A felicidade religiosa não é uma evolução 
de felicidade humana natural. Ela não se esgota em elementos naturais elevados à 
perfeição pelo pensamento. Esta experiência inclui elementos profundamente não-
racionais.

Conclusão
Não existem fórmulas mágicas para a solução dos desafios que são encontrados 

para que aconteça um verdadeiro diálogo inter-religioso. O importante é a consci-
ência de sua existência e a disposição para buscar caminhos de superação. Mas o 
caminho se faz caminhando

Isso exige de cada ser um discernimento teológico. A teologia é o que permitirá 
ao indivíduo reconhecer os sinais da presença de Cristo e da ação do Espírito Santo 
nas pessoas e nas tradições religiosas não-cristãs.

No entanto é preciso que todos os setores pastorais sejam envolvidos no traba-
lho ecumênico e no diálogo inter-religioso. Cada Igreja deve criar espaços para a 
aproximação, o diálogo e a colaboração com as outras, na prática do Evangelho, na 
reflexão teológica, na oração, no compromisso social e no serviço ao próximo.
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Pedras e textos1

John Dominic Crossan  
& Jonathan L. Reed

Por que Jesus aconteceu? Quando e onde? Por que naquela ocasião? Naquele 
lugar? Afinemos mais a pergunta. Por que esses dois movimentos populares, o do 
batismo, de João, e o do reino, de Jesus, ocorreram em territórios governados por 
Herodes Antipas nos anos 20 do primeiro século de nossa era? Por que não em 
outra época? Em outra região?

Imaginemos duas maneiras de responder: por meio de pedras ou textos, solo 
ou evangelho, restos materiais ou escritos, frutos da arqueologia ou da exegese. 
Imaginemos mais um pouco, substituindo os quatro ous por es, igualmente real-
çados. Não se trata, pois, de mero caso de arqueologia ou exegese, mas de am-
bos. Pensemos, finalmente, na possibilidade de considerar essas opções métodos 
independentes entre si sem nenhuma subordinação de um em relação ao outro. A 
arqueologia não é fundamento da exegese e esta não pode ser considerada mera 
decoração daquela. O evangelho e o solo precisam ser lidos e interpretados de ma-
neira própria e segundo as disciplinas a que pertencem. Antigas sepulturas cavadas 
na terra possuem dignidade e integridade próprias sem precisar recorrer a Homero 
para cantá-las. Sítios arqueológicos na Terra Santa conservam seus desafios e mis-
térios sem nenhuma necessidade de relacioná-los com a Bíblia. As palavras falam. 
Também as pedras. Mas nada nos remete ao passado sem o diálogo interpretativo 
com o presente. Qualquer dos lados sempre fala e quer ser ouvido em seus próprios 
termos. A arqueologia e a exegese só podem se encontrar e chegar a acordos co-
muns depois que cada uma tiver realizado completamente sua tarefa.

Este livro procura integrar a arqueologia do solo e a exegese do evangelho, per-
mitindo que cada qual exerça seu pleno poder explanatório sem querer privilegiar 
uma em detrimento da outra. Não há nada novo no desejo dos arqueólogos de 
mostrar os resultados de suas escavações. Por outro lado, também não há novidade 
alguma no esforço dos exegetas de compartilhar com os outros suas descobertas. O 
que é novo neste livro é a cooperação entre um experiente arqueólogo de campo e 
um conhecido exegeta de Jesus que unem as duas disciplinas durante a obra toda, 
abandonando o método de alternar os capítulos entre elas. Mas como é possível tal 
leitura de pedras e textos de maneira integrada?

Por que chamar este livro de Escavações sobre Jesus? Como justificar tal ousadia? 
É comum falar-se a respeito de escavações de vilarejos, vilas e cidades; casas são 
cavoucadas, abrem-se túmulos e se exploram até mesmo barcos. Mas como esca-
var a respeito de Jesus? Até que ponto qualquer escavação conseguiria chegar perto 
de sua pessoa? Será que o ossuário com a inscrição Tiago-José-Jesus representaria o 
objeto mais próximo possível desse objetivo?

O engenheiro eletrônico Oded Golan de Tel Aviv, agora com cinqüenta e poucos 
anos, vem reunindo antiguidades judaicas desde a idade de oito anos, possuindo 
neste momento a maior coleção particular desses objetos em Israel e, talvez, no 
mundo. Entre mais ou menos três mil itens encontram-se trinta ossuários incluindo 

� Este texto é o prólogo de John Dominic Crossan & Jonathan L. Reed, Em busca de Jesus: debaixo das pedras, 
atrás dos textos. São Paulo: Paulinas, 2007.
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o que, segundo Golan, custou apenas 200 dólares, comprado há cerca de 25 anos 
de um antiquário. A transação teria acontecido em �977, um ano antes do governo 
de Israel ter aprovado a lei que transformava todos esses artefatos em propriedade 
do Estado. Oded, que fez essa transação, conta que a urna fora adquirida de Silwan, 
ao sudeste do Monte do Templo, onde residências modernas foram construídas so-
bre rochas salpicadas de orifícios para abrigar sepulturas antigas. Mesmo que essa 
história seja verdadeira, o ossuário de Tiago está na mostra sem nenhuma menção 
do lugar onde teria sido achado, sem indicação de fontes nem de história.

Mas imaginemos, de novo, este outro cenário. Certo proprietário cavoucando no 
porão de sua casa para aumentá-lo, depara-se de repente com uma cova. Chama as 
autoridades encarregadas da preservação das antiguidades de Israel e elas encon-
tram ali o mausoléu de uma família cujos pais chamam-se Maria e José; cujos os 
filhos adultos, Tiago, Joset, Judas e Simão; e cujas filhas casadas, Maria e Salomé. 
Esses nomes, comuns em ossuários isolados sem origem clara, não seriam conside-
rados insignificantes, porque a combinação deles nesse lugar indicaria, sem muitas 
dúvidas, o mausoléu da família de Jesus. O Estado de Israel se apropriaria dessas 
urnas, e a pessoa que as encontrou (não precisamente o comerciante ou o eventual 
colecionador) receberia bom dinheiro. Mas nada disso aconteceu. O que temos 
agora é uma caixa de ossos sem saber de onde veio. Queremos examiná-la e pro-
curar descobrir o que teria sido. Se for, na verdade, o ossuário de Tiago, irmão de 
Cristo Senhor, representará o objeto arqueológico mais próximo da pessoa de Jesus 
até agora encontrado. Diríamos, em outras palavras, que estaríamos chegando bem 
perto de uma “escavação sobre Jesus”.

Por outro lado, de que maneira poderemos falar sobre esse tema? Considerando 
que a função da arqueologia consiste em escavar e que, portanto, pode exercer 
essa atividade em relação a Jesus, não apenas procurando achar algum possível 
ou até mesmo definitivo ossuário fraternal mas recuperando tanto quanto possível 
o mundo social no qual viveu, por que o termo “escavação” seria corretamente 
empregado tanto a pedras como a textos? Sabemos que os Rolos do Mar Morto 
de �947 e os Códices de Nag Hammadi de �945 foram encontrados por pastores 
e camponeses debaixo do solo por acaso e não pelo esforço planejado de cien-
tistas. Mas quando este livro fala de “escavações a respeito de Jesus” não apenas 
de caráter arqueológico mas também no campo da exegese não se refere a essas 
escavações em busca de textos. Os evangelhos possuem algo próprio que nos leva 
a pensar na possibilidade de buscar o que está por detrás deles. É por isso que o 
termo se aplica neste livro tanto à exegese como à arqueologia. Vem daí o método 
e a maneira que escolhemos para alcançar o propósito principal da obra.

O trabalho de escavação arqueológica exige cuidadosa atenção em face de dife-
rentes camadas construídas umas sobre as outras (o termo técnico empregado para 
isso é estratigrafia), a não ser que o sítio a ser examinado se constitua de uma só ca-
mada sobre a rocha e tenha sido abandonado sem nenhuma intervenção humana 
além dos efeitos danificadores do tempo. Às vezes isso acontece também com os 
textos. Podem exibir apenas uma camada inviolada a não ser por erros de copistas, 
como é o caso da maioria das cartas de Paulo no Novo Testamento. Mas a exegese 
neste livro concentra-se principalmente nos evangelhos e, não importando se fa-
zem ou não parte do Novo Testamento, eles apresentam inúmeras camadas como 
se fossem um conjunto arqueológico. Por exemplo, quando Mateus absorve quase 
inteiramente o evangelho de Marcos, existem obviamente camadas anteriores de 
um e posteriores do outro. Da mesma maneira como sítios antigos se formam de 
diferentes camadas, os antigos evangelhos apresentam também escritos sobrepos-
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tos. Nos dois casos, portanto, o desafio absolutamente fundamental consiste em 
examinar essas múltiplas camadas.

Poderíamos chamar nossa tarefa atual de empenho paralelo no qual interagem 
diferentes camadas de complexos arqueológicos com superposições de textos dos 
evangelhos. Assim, para nossos propósitos, precisamos escavar de diferentes mo-
dos os estratos arqueológicos do mundo de Jesus, bem como os de sua vida. Mas, 
embora todos reconheçam a inevitabilidade dos procedimentos arqueológicos em-
pregados para determinar e datar as sucessivas camadas de um sítio, nem todos se 
dão conta da inevitabilidade e necessidade do mesmo processo em relação aos 
evangelhos do Novo Testamento, por causa da natureza desses textos e do relacio-
namento que temos com eles. Trata-se, naturalmente, de um problema.

Finalmente, resumindo bastante, o que esperamos alcançar ao integrar arqueo-
logia e exegese por meio dessas camadas duplas e paralelas? Por que Jesus aconte-
ceu naquela época e naquele lugar?

Antes de Jesus, Herodes, o Grande, governava a Judéia sob o poder romano 
e expandiu o Monte do Templo em Jerusalém com magnificência desenvolvendo 
também um porto de classe internacional em Cesaréia Marítima. Nada fala mais 
alto a respeito dos esforços da romanização de igualar a urbanização e a comer-
cialização do que os grandes armazéns e as agitadas águas da baía ativa em todas 
as estações do ano. Na judaica Cesaréia Marítima, no Sebaste samaritano e no 
extremo norte de Cesaréia de Filipos, Herodes construiu templos pagãos dedicados 
à deusa Roma e ao imperador divino Augusto, mas quase nada fez na Galiléia em 
comparação com outras partes do reino.

Coube a seu filho, Herodes Antipas, no tempo de Jesus, promover intenso projeto 
de romanização, urbanização e comercialização da Galiléia, com a reconstrução 
de sua primeira capital, Séforis, em 4 a.C. e com a nova construção de Tiberíades 
em outro local, em �9 d.C. Sob Antipas, que imitava o pai, guardadas as devidas 
proporções, o reino de Roma atingiu pela primeira vez efetivamente a Baixa Ga-
liléia nos anos 20. Embora as feições da arquitetura greco-romana cobrissem as 
terras judaicas, e o comércio e a urbanização do império redistribuíssem riquezas, 
os arqueólogos descobriram tanto na Judéia como na Galiléia sinais de que o povo 
judeu vivia de maneira distinta dos outros ao redor.

Na medida em que os textos combinam com as pedras, os artefatos arqueológicos 
judaicos relacionam-se claramente com a fé e com a lei divina da aliança calcada na 
justiça, na retidão, na pureza e na santidade, porque a terra pertencia ao Deus sempre 
ao lado dos justos e retos. Na Lei, ou Torá, Deus dissera: “A terra me pertence”. Como 
entender a maneira como aqueles reis herodianos clientes usavam a terra? E que dizer 
do Império Romano que assim se vangloriava: “A terra nos pertence, porque a toma-
mos de vocês; é o que se chama guerra; ou, se preferirem teologia, nosso deus Júpiter 
tomou-a de seu deus Iahweh”. Ao anunciar o Reino de Deus nos anos 20 na Baixa 
Galiléia, Jesus e seus companheiros ensinavam, agiam e viviam em oposição à loca-
lização do reino de Roma por Herodes Antipas nas terras de seus camponeses. Não 
estamos falando a respeito da violenta resistência militar contra Roma que resultou nas 
ruínas do Templo de Jerusalém e da fortaleza de Masada. Esse tipo de resistência não 
era o de João nem de Jesus, pois, se fosse, Antipas teria decapitado muito mais gente 
do que João, e Pilatos teria crucificado muitos outros além de Jesus. Mas mesmo não 
violenta, tratava-se certamente de resistência contra a injustiça distributiva do comércio 
romano-herodiano — daí a ênfase de Jesus em alimentos e saúde —– praticada em 
nome da aliança, da terra, da Torá e do Deus do judaísmo.
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Paulo para o novo milênio1

John Dominic Crossan  
& Jonathan L. Reed

O nome de Paulo tem sido qualificado de diversas maneiras, quase sempre de-
preciativas: apóstata traidor do judaísmo, ou apóstolo traidor de Jesus. Não foi te-
ólogo abertamente convicto. Por que perder tempo lendo-o ainda hoje? Alguns se 
congratulam afirmando que teria sido o fundador do cristianismo, enquanto outros 
o abominam precisamente por isso (muito embora sem fundamento). Por outro 
lado, treze dos vinte e sete livros do Novo Testamento são atribuídos a ele, e sua 
história domina o livro de Atos dos apóstolos. Além disso, os livros escritos sobre 
Paulo poderiam encher uma biblioteca. Por que, então, mais este livro sobre tema 
tão exaustivamente tratado? Que temos de novo?

Em primeiro lugar, este livro é novo tanto na forma como no conteúdo. A forma de-
monstra o estudo coerente e integrado de um arqueólogo de campo e de um exegeta 
de textos sobre o mundo e as palavras do apóstolo Paulo. São pesquisas que até agora 
ainda não tinham sido feitas. Pelo menos, um de nós já esteve em todas as regiões cita-
das, e os dois visitamos diversas vezes alguns locais. Não queremos, entretanto, apenas 
falar de nossa presença neste ou naquele lugar, mas convidar os leitores a também se 
imaginarem conosco nessas áreas. É por isso que abrimos cada seção como se os leito-
res estivessem lá. Gustav Adolf Deissmann, professor de exegese do Novo Testamento 
na Universidade de Berlim, conhecia o valor deste método há mais de cem anos. Cha-
mou seu livro pioneiro, Light from the Ancient East [Luz do Oriente antigo], compre-
endendo “luz” não apenas como metáfora destinada à informação, conhecimento ou 
sabedoria. Empregou o termo de maneira literal:

Observe nas encasteladas elevações de Pérgamo a maravilhosa luz banhando o mármore dos 
templos helênicos ao meio-dia... Se você deseja decifrar textos antigos, os raios do sol farão com 
que as pedras e as cerâmicas comecem a falar. Se quiser pesquisar esculturas do mundo medi-
terrâneo, o sol dará vida a elas para você — homens, cavalos, gigantes e tudo mais. E se você se 
achar digno de estudar as Escrituras Sagradas, a luz do sol reanimará os apóstolos e evangelistas, 
e mostrará com nitidez a augusta figura do Redentor, dos lados do Oriente, aquele a quem a 
Igreja tem a missão de reverenciar e obedecer. Se você, então, estiver falando do Oriente, não 
poderá deixar de se sentir feliz por causa de suas maravilhas, e agradecido por suas dádivas terá 
de falar a respeito da luz do Oriente. (xv)

Estamos convencidos de que algo muito especial acontece quando você no alto 
do Priene, iluminado pelo sol mediterrâneo, lê as inscrições daquela enorme co-
luna caída de um templo dedicado no passado ao “Imperador César, o filho de 
Deus, o Deus Augusto”. Aí e em outros lugares, em locais paulinos e não paulinos, 
convidamo-lhe a permanecer conosco, de fato ou, mais provavelmente, por meio 
da imaginação.

Em segundo lugar, esta nova maneira que integra arqueologia e exegese oferece 
perspectivas até agora desconhecidas que nos ajudam a relacionar o apóstolo Paulo 
com o mundo imperial romano ao seu redor com a religião judaica da aliança que 
o formara e com a fé cristã que o fascinava.

PAULO E O IMPÉRIO ROMANO. Embora pretendamos viajar, naturalmente, pe-
las cidades visitadas por Paulo, estudaremos lugares onde ele nunca esteve porque 

� Este texto é o prefácio de John Dominic Crossan & Jonathan L. Reed, Em busca de Paulo: como o apóstolo 
de Jesus opôs o Reino de Deus ao Império Romano. São Paulo: Paulinas, 2007.
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nos ensinam muito a respeito do mundo onde viveu. Nossa nova questão é a seguin-
te: onde a arqueologia revela mais claramente a teologia imperial de Roma, que foi 
confrontada pela teologia cristã de Paulo de forma pacífica, porém persistente? No 
tempo de Paulo os imperadores romanos eram considerados divinos. Entre todos e 
acima deles, Augusto era chamado Filho de Deus, Deus e Deus de Deus. Era Se-
nhor, Redentor e Salvador do mundo. As pessoas sabiam disso, verbalmente, pelos 
escritos de autores latinos como Virgílio, Horácio e Ovídio, e, visualmente, por 
meio de moedas, vasos, estátuas, altares, templos e fóruns; em pórticos, estradas, 
pontes e aquedutos; nas paisagens e nas cidades estabelecidas. Essas coisas esta-
vam por toda parte, ao redor das pessoas, da mesma maneira como somos cercados 
hoje pela publicidade e pela propaganda. Sem examinar a arqueologia da teologia 
imperial romana, jamais entenderemos a exegese da teologia cristã paulina.

Alguns estudiosos de Paulo já deram ênfase criativa e acurada ao confronto entre 
o cristianismo paulino e o imperialismo romano. Esse conflito acha-se no centro de 
nosso livro, mas o vemos encarnando-se cada vez com mais profundidade e com 
maior importância fundamental sob a superfície da história humana. O que há de 
mais novo neste livro é a nossa insistência em afirmar que Paulo opunha-se a Roma 
ao lado de Cristo contra César, não porque o império fosse particularmente injusto 
ou opressor, mas porque o apóstolo questionava a própria normalidade da civiliza-
ção, uma vez que esta sempre fora imperial, isto é, injusta e opressora.

O desafio essencial de Paulo consistiu em procurar concretizar na comunidade 
a visão radical da nova criação muito além de nossas melhores esperanças atuais 
relacionadas com liberdade, democracia e direitos humanos. O Império Romano 
baseava-se no princípio comum de paz por meio de vitória ou, mais plenamente, 
na fé expressa na seqüência de piedade, guerra, vitória e paz. Paulo era um judeu 
visionário seguidor dos passos de Jesus, com quem afirmava que o Reino de Deus 
já estava presente e em ação no mundo. Opunha-se aos mantras da normalidade 
romana com a visão da paz por meio da justiça ou, mais claramente, na fé expressa 
na seqüência de aliança, não-violência, justiça e paz. Poderíamos dizer que este 
livro nos leva a perguntar: até que ponto a América é cristã? Nós somos agora a 
maior civilização pós-industrial do mundo, como Roma tinha sido a mais notável 
civilização pré-industrial de sua época. É precisamente por essa razão que o de-
safio de Paulo vale com a mesma intensidade tanto para eles como para nós, aqui 
e lá, para o Senatus Populusque Romanus bem como para o Senatus Populusque 
Americanus.

PAULO E A ALIANÇA JUDAICA. No antigo mundo dividido entre judeus e gen-
tios, conviviam também pagãos simpáticos ao judaísmo. O livro de Atos dos após-
tolos, do Novo Testamento, chama-os de “tementes a Deus” ou de “adoradores de 
Deus”. Consideravam-se pagãos, mas admiravam a cultura judaica, participando 
nos ofícios religiosos da sinagoga no dia do Sábado, e representavam importante 
resistência contra movimentos anti-semitas localizados aqui e ali. O que é também 
novo neste livro é a nossa convicção de que esses pagãos simpatizantes são abso-
lutamente cruciais para a compreensão da missão e da mensagem de Paulo.

Acreditamos que Paulo costumava ir às sinagogas judaicas não para converter os 
judeus (apesar das histórias contadas em Atos dos apóstolos), mas para “desconver-
ter” os simpatizantes pagãos. Tratava-se de ação altamente provocadora. Quando 
tinha êxito, conseguia afastar da sinagoga local alguns (às vezes todos) dos mais 
importantes defensores religiosos, políticos, sociais e financeiros, que continuavam 
a operar plenamente no mundo cívico urbano. Esse foco central explica muitas das 
grandes questões de Paulo.
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Em primeiro lugar, seus convertidos gentios eram capazes de entender pronta-
mente sua teologia, porque já estavam familiarizados com as práticas, tradições e 
escrituras judaicas. Em segundo lugar, conversões desse tipo geravam forte opo-
sição não apenas entre outros judeus locais, mas também da parte dos simpati-
zantes leais ao judaísmo. Em terceiro lugar, essas atitudes explicam as descrições 
polêmicas sobre o judaísmo em suas cartas. Na luta para defender seus adoradores 
de Deus, Paulo ousada mas injustamente — serão justas as polêmicas? — ataca o 
judaísmo bastante normal de seus oponentes. Em quarto lugar, explica-se assim por 
que Paulo viaja tão rapidamente de uma a outra das principais capitais e conside-
ra sua missão no Mediterrâneo oriental terminada quando escreve sua Carta aos 
Romanos na metade dos anos 50. Começava a formar pequenas células com os 
novos cristãos adoradores de Deus instando-os a buscar novos convertidos entre os 
completamente pagãos. O expresso paulino corria velozmente sobre os trilhos dos 
adoradores de Deus, e Paulo andava depressa porque não podia perder tempo.

PAULO E A COMUNIDADE CRISTÃ. Descobriu-se em �906 uma pequena ca-
verna recortada na rocha ao norte da elevação de Bülbül Dag, muito acima das 
ruínas da antiga Éfeso, perto da costa do médio Egeu, na Turquia. No lado direito 
da entrada, sob o estuque, Karl Herold, do Instituto Arqueológico da Áustria, des-
cobriu duas imagens do século sexto, de santa Tecla e de são Paulo (Figura �).

As duas figuras são da mesma altura indicando iconograficamente que eram da 
mesma importância. Ambas têm também as mãos direitas elevadas representando 
o gesto de ensinar, demonstrando iconograficamente que possuíam a mesma auto-
ridade. Os olhos e a mão levantada de Paulo estavam intactos. Alguém, mais tarde, 
apagou os olhos e a mão levantada de Tecla (Figura 2). Se os olhos das duas ima-
gens tivessem sido desfigurados, seria apenas mais um exemplo de antagonismo 
iconoclasta, baseado na crença que negava o poder espiritual dos ícones mesmo 
sem os destruir completamente. Mas neste caso só foram destruídos os olhos e a 
mão direita de Tecla (Figura 3). Imagens originais apagadas representam conflitos 
teológicos fundamentais. A imagem original na qual Tecla e Paulo representam em 
pé de igualdade figuras com autoridade apostólica foi substituída por outra que 
mostra a autoridade apostólica masculina em contraste com a figura feminina agora 
cega e silenciada. Até mesmo o nome atual da caverna, Gruta de São Paulo, con-
tinua a negar a igualdade dos dois sexos que, na origem, estava representada em 
suas paredes.

Tomamos a afirmação original da igualdade e a asserção contrária a ela repre-
sentada visualmente como a proposta central deste livro para o cristianismo. O 
Paulo autêntico e histórico, autor de sete cartas do Novo Testamento (Romanos, � 
e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, � Tessalonicenses e Filemon), afirmava que nas 
comunidades cristãs não se fazia diferença entre judeus cristãos e pagãos cristãos, 
entre homens e mulheres cristãs, e entre cristãos livres e escravos. Todos eram con-
siderados absolutamente iguais. Mas na Primeira Carta a Timóteo, atribuída mais 
tarde a Paulo, embora sem ter sido escrita por ele, ordena-se que as mulheres fi-
quem em silêncio na igreja e preservem a função de mães (2,8-�5). Algum seguidor 
posterior de Paulo inseriu na Primeira Carta aos Coríntios a idéia de que é vergo-
nhoso para as mulheres falarem na igreja, sugerindo que devam pedir em casa aos 
maridos as explicações de que precisam (�4,33-36).

Essas obliterações pseudopaulinas, pós-paulinas e antipaulinas da autoridade 
feminina são equivalentes verbais das obliterações iconográficas visuais dos olhos 
e da mão de Tecla na gruta que visitamos. Essas duas deformações dão testemunho 
do que teria existido antes delas. A igualdade paulina foi negada pela desigualda-
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de pós-paulina. Este livro trata do Paulo real e histórico, do apóstolo radical que 
existiu antes do surgimento da reação, da revisão e das substituições. Não pensava 
em termos de democracia política nem de direitos humanos universais. Apenas 
proclamava o que o cristianismo nunca teve capacidade de seguir; que nele todos 
são iguais e que esse fato deveria ser testemunho e desafio para o mundo lá fora.

Na capa deste livro reproduzimos a restauração do afresco que mostra na caver-
na as figuras de santa Tecla e são Paulo. Paulo está no centro em plena evidência, 
precisamente como a tradição pós-paulina sempre o colocou. Tecla é do mesmo 
tamanho de Paulo com seus olhos abertos intactos e sua mão direita levantada 
intocada, mas está na margem extrema da capa. Ela situa-se parcialmente dentro 
e parcialmente fora da capa. E surgem, então, nossas perguntas. Estará Tecla indo 
embora ou começando a retornar? A pesquisa sobre Paulo apagará a liderança, a 
autoridade e a apostolicidade femininas, jogando para fora da capa a figura de Te-
cla, ou, ao contrário, trará de volta Tecla, as mulheres e a igualdade firme e inevita-
velmente à luz, até que mulheres e homens se encontrem lado a lado na plenitude 
da vida do centro?

Mas voltemos ao Império Romano. Na tremenda parábola de Mateus, a esposa de Pilatos mandou-
lhe esta mensagem na ocasião do julgamento de Jesus: “Não te envolvas com este justo, porque 
muito sofri hoje em sonho por causa dele” (27,�9). É só isso que Mateus nos conta. Mas imaginemos 
o que teria acontecido mais tarde. Quando Pilatos retorna a seus aposentos no palácio, diz à mulher 
que recebera sua mensagem, mas que de qualquer maneira havia condenado Jesus à morte. “Mas 
— disse-lhe — é isso que não entendo. Por que essa gente se opõe a nós? Trouxemos ao povo lei 
e ordem. Demos-lhe paz e prosperidade. Oferecemos-lhe cultura e civilização. Proporcionamos a 
todos o livre mercado e o comércio internacional. Por que nos odeiam?”
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RESENHA

Em busca de Paulo: como o apóstolo de Jesus  
opôs o Reino de Deus ao Império Romano

Pedro Lima Vasconcellos

Numa recensão que fazíamos, em número passado dessa revista, de O nascimento do cristia-
nismo, obra capital de John Dominic Crossan, apontávamos para alguma impropriedade que ali 
se notava, de sabor quase nietzscheano, na avaliação do lugar de Paulo no desenvolvimento do 
cristianismo. Pois bem, eis que esse polêmico autor volta, agora na companhia de um profes-
sor-arqueólogo, com um livro sobre Paulo! E podemos verificar que sua posição aparece nota-
velmente matizada. Nesse sentido, é possível afirmar que este trabalho venha a se mostrar mais 
surpreendente do que aquele que a dupla lançou sobre Jesus, e que também acaba de se tornar 
disponível ao público brasileiro por Paulinas Editora (Em busca de Jesus: debaixo das pedras, atrás 
dos textos, 2007).
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