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Novo ano de otimismo e esperança 

 
Esta edição de nº 27 de nossa Ciberteologia inaugura o ano de 2010 com uma 
mensagem de otimismo e esperança a todos os nossos ciberleitores. Um 
otimismo que não foge à crítica, é verdade, pois há muito a questionar e a 
discutir no dia-a-dia de nossa vida pública; e uma esperança que não renuncia 
à charitas, empenho maior dos que vivenciam de forma autêntica sua 
comunicação. 

 

O ano, no entanto, começou mais triste para o cristianismo latino-americano. 
Por isso gostaríamos de prestar uma homenagem especial a dois queridos 
teólogos latino-americanos, um chileno e um brasileiro, ambos também 
presbíteros na Igreja católica, além de proeminentes figuras da teologia da 
libertação, que faleceram nos últimos dias de 2009. São eles Ronaldo Muñoz e 
Antonio Aparecido da Silva (Pe. Toninho). 

 

Ronaldo Muñoz pertencia à Congregação dos Sagrados Corações e morreu dia 
15 de dezembro, em Santiago do Chile, mesma cidade que o viu nascer em 7 
de março de 1933. Religioso de assumida predileção pelos mais pobres, 
construiu uma produção teológica que realizava uma adequada síntese entre 
sua formação sistemática e a experiência vital junto às comunidades populares. 
Ordenado presbítero em 1961, cursou sua pós-graduação na Universidade 
Gregoriana de Roma e no Instituto Católico de Paris, onde obteve seu 
doutorado. De 1965 a 1980, foi membro da equipe teológica da CLAR 
(Confederação Latino-Americana de Religiosos). Participou ainda de equipes 
de assessores de bispos nas conferências episcopais de Puebla, Santo 
Domingo e Aparecida. Entre seus principais livros, citamos: Nova consciência 
da Igreja na América Latina (Ed. Vozes, 1979); A Igreja e o povo: Para uma 
eclesiologia Latino-Americana (Ed. Vozes, 1985); “Deus dos cristãos” (Ed. 
Vozes, 1986). Pela Editora Paulinas publicou: Trindade de Deus Amor 
oferecido em Jesus, o Cristo (2002). Padre Muñoz lamentava-se do excessivo 
formalismo estrutural da Igreja mais institucional e deve ter partido entristecido 
com o novo inverno eclesial que ameaça cobrir a Igreja Católica. 

 



Antônio Aparecido da Silva, o Pe. Toninho das comunidades e da pastoral afro 
no Brasil, faleceu no dia 17 de dezembro. O religioso, que já vinha com a 
saúde bastante debilitada devido a consequências de diabetes e na fila por um 
transplante de rins, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto 
visitava familiares. Nascido no dia 28 de novembro de 1948, em Lupércio, 
pequena cidade do interior de São Paulo; viveu boa parte de sua infância e 
juventude em Parapuã, outra pequena cidade do interior de São Paulo; onde foi 
sepultado. Foi ordenado presbítero em 1976 e pertencia à Congregação da 
Pequena Obra da Divina Providência[Orionitas]. Pe. Toninho foi professor de 
Teologia Moral no Itesp-SP e na Faculdade de Teologia da PUC-SP, onde 
também foi Diretor na década de 80. Foi assessor da Pastoral Afro da CNBB 
(um dos idealizadores das missas afro e co-fundador dessa Pastoral), Membro 
da Equipe Teológica da CRB-Nacional. Fundador e Presidente do Centro 
Atabaque de Cultura Negra e Teologia, além de sócio-fundador e ex-presidente 
da Soter (Sociedade de Teologia e Ciencias da Religião). Além de ter sido 
Superior Provincial dos Orionitas, liderou a Paróquia Santo Antonio [Granja 
Viana, Cotia – Diocese de Osasco] e foi por mais de 10 anos o pároco da Igreja 
de Nossa Senhora de Achiropita, no Bexiga (São Paulo-SP). Entre suas obras, 
destacamos, pela Editora Paulinas: Existe um pensar teológico negro? (1998). 

 

Toda a equipe de Ciberteologia une-se neste momento de luto e de esperança 
pascal às famílias do Pe. Toninho e de Pe. Ronaldo Muñoz, às suas 
respectivas Congregações religiosas e às comunidades eclesias do Chile e do 
Brasil, além de toda a Igreja latinoamericana. Manifestamos nossa 
solidariedade e asseguramos nossas orações. Dai-lhes, Senhor a beatitude 
eterna e brilhe para eles a vossa luz. 

 

Nesta edição, brindamos a você com uma seleção de Artigos e Comunicações 
adequadas a um início de ano de muita reflexão e questionamentos instigantes. 
Carmem Lussi abre a seção de Artigos com o texto Elementos para uma 
abordagem teológico-pastoral sobre tráfico de pessoas. Afonso Maria Ligorio 
Soares homenageia a obra de vida do Pe. Toninho, dedicando-lhe o 
artigo Sincretismo e teologia interconfessional. O texto Corpo: uma abordagem 
bíblico-teológica, é a contribuição que nos vem do biblista João Luiz Correia 
Júnior. Pricila Reis Franz traz, desta feita, a pesquisa O Diabo é o pai do rock, 
que investiga a imagética do mal na música estrangeira. E fecha a seção o 
texto Epistemologia e Ensino Religioso: limites e possibilidades, oferecido por 
Carlos Odilon da Costa e Clóvis Maciel Kruger. 

 



A seção de Notas traz neste número o texto de Gilberto Orácio de Aguiar, que 
discute Corpo, negritude e cidadania: uma reflexão a partir de Marcel Mauss. 
Em seguida, temos a contribuição de Lurdes de Fátima Polidoro e Robson 
Stigar refletindo sobre o Ensino Religioso em A Transposição Didática: a 
passagem do saber científico para o saber escolar. E Pricila Reis Franz 
apresenta uma pequena reflexão sobre Maria Magdalena/Madalena na música, 
mostrando as interações entre luxúria e paixão com respeito a essa 
personagem tão controversa. 

 

Além dessas seções, não deixe de acompanhar os textos que, ao longo do 
bimestre, alimentarão as seções Comunicação, Resenhas e Nas fontes da 
Bíblia. 

 

Enfim, boa leitura e, mais uma vez, os votos de toda a equipe de Ciberteologia 
de um produtivo e iluminado 2010 a todos! 
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O Diabo é o pai do rock: 
a imagética do Mal na música estrangeira 

Pricila Reis Franz1 

  
 
 
 
 
 
 Resumo: Este artigo pretende analisar como se apresenta a imagem do Diabo 

na música, em especial no rock de língua inglesa, amparado pelo referencial 
teórico sobre teopoética, em particular, nas obras de Nogueira, Cousté e 
Messadié. 

 Palavras-chave: Diabo, rock’n’roll, imagem 

 

“Assim, a luta religiosa conferiu ao Diabo o seu estatuto 
de grandiosidade: o Demônio é o grande rebelde.” 

(Nogueira, 1995, p. 157) 

 

A música sempre esteve relacionada ao âmbito do sagrado (por sua evocação ao 

sentimento, ao sublime). Os anjos entoam hinos de louvores a Deus, Davi cantava e 

dançava no templo. O “Coisa-Ruim”,2 eterno macaco, imitador (ou, como diz Zeca Baleiro, 

cover) de Deus, não poderia deixar de ter seus seguidores também no âmbito musical. 

Antes do rock, alguns músicos foram associados ao demônio: Paganini3 e Robert 

Johnson,4 por exemplo. Contudo, nenhum movimento musical esteve tão diretamente 

                                                 
1 Pricila Reis Franz é mestra em literaturas Brasileira, Portuguesa e Luso-Africana pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. É tradutora, revisora e mantém uma página na internet 
(<http://www.pribi.com.br>), em que atua como webwriter e faz divulgação da cultura (em especial, 
brasileira), disponibilizando para download livros de domínio público. E-mail:: pricila@pribi.com.br. 

2 Alguns dos vários “nomes” utilizados neste artigo para o Diabo foram criados na ou retirados da cultura 
popular e aproveitados por Guimarães Rosa em sua obra-prima Grande Sertão: Veredas. 

3 Segundo a crença popular (conforme descrito no site <http://whiplash.net/indices/ocultismo.html>, 
acessado em 8 dez 2006), ele juntara um grupo e matou diversos maridos das mulheres com quem teve 
casos. Pessoas juravam que viram Satanás guiando sua mão, segurando o arco sob as cordas do violino 
durante seus espetáculos. Outros diziam ter visto assistentes do demônio partindo do teatro onde Paganini 
acabara de se apresentar, seguindo de carroça por uma estrada que nem mesmo existia. 

http://www.pribi.com.br/
http://whiplash.net/indices/ocultismo.html
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relacionado ao mundo das trevas como o rock. Com sua origem no contexto pós-guerra, 

entre 1950 e 1960, o rock se tornou símbolo da rebeldia juvenil, contestando a moral da 

sociedade e valorizando os vícios. A associação com o satanismo foi quase imediata. 

Afinal, no universalismo cristão a figura do “Coxo” assume o “papel de Pai da 

Desobediência, remetendo a sua existência a uma perspectiva muito mais ampla: a livre 

opção de todos, e de cada um dos homens, entre o Bem e o Mal”.5 Dessa forma, segundo 

Calvani, tudo o que fosse diferente e não se enquadrasse no Cristianismo era visto com 

desconfiança e associado ao mal: 
O Diabo, em todo caso, sempre foi considerado como o princípio de contestação da ordem, de 

desarticulação de uma sociedade, de desequilíbrio ou de degradação moral da mesma. A ele 

foram atribuídos os vícios – alcoolismo, jogos de azar, prazeres do corpo, atividade sexual 

extraconjugal etc. O Diabo é a personificação de tudo o que representa a oposição a um padrão 

tido como divino. A ele estão associadas as imagem de rebeldia, irreverência, ironia, falsidade, 

dissimulação etc. Enfim, o Diabo cumpre ainda a excelente função de bode expiatório da 

sociedade: ele carrega nossos impulsos e é a causa final de nossos desequilíbrios. Não é de 

espantar que durante o contexto de pós-guerra e Guerra Fria, anos 1950 e 1960, quando alguns 

setores jovens do primeiro mundo começaram a questionar antigos valores morais e religiosos 

através do rock and roll, os grupos mais conservadores não hesitaram em qualificar como de 

inspiração demoníaca tais atos de rebeldia juvenil. O novo gênero musical serviu como luva 

para os questionamentos de muitos jovens desestruturados socialmente e que encontraram nas 

guitarras elétricas e baterias suas armas de contestação a um sistema rígido que não oferecia 

muitas oportunidades de sucesso senão o enquadramento e a submissão à lógica do sistema. E 

tal como acontecia na Idade Média, quando após várias sessões de tortura física, psíquica e 

religiosa algumas mulheres e homens “confessavam” ter feito pactos com o ser sinistro, alguns 

grupos aceitaram a provocação e incorporaram o substantivo “Diabo” como fonte de inspiração 

para toda a sua insatisfação social.6 

Assim, desde suas raízes o rock sempre foi associado de uma forma ou de outra ao 

ocultismo. Mesmo que não associado diretamente à adoração ao Demônio, o rock tem sido 

frequentemente acusado de incitar a rebeldia contra os costumes e sistemas vigentes, de 

 
4 Artista de blues da década de 1930 que influenciou direta ou indiretamente todo o cenário do rock. Gravou 

pouco mais de vinte canções. Robert Johnson dizia ter feito um pacto com o demônio em troca de sua 
musicalidade e do sucesso, tendo abordado este tema em suas músicas. O filme Crossroads (A 
encruzilhada, com Ralph Macchio, o garoto de Karatê Kid) aborda superficialmente a história de Robert 
Johnson, que morreu envenenado por um marido traído. 

5 Nogueira, 1995, p. 71. 
6 Disponível em: <http://www.metodista.br/ppc/correlatio/correlatio03/imagens-do-diabo-na-mpb/>. Acesso 

em: 21 fev 2007 

http://www.metodista.br/ppc/correlatio/correlatio03/imagens-do-diabo-na-mpb/
http://www.metodista.br/ppc/correlatio/correlatio03/imagens-do-diabo-na-mpb/
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valorizar o hedonismo, o individualismo,7 e de despertar sentimentos violentos nos jovens. 

Valorizar o prazer e o divertimento sempre esteve relacionado ao mal. A vida terrena deve 

ser de desterro, um vale de lágrimas, para que, com o sofrimento, se possa merecer o céu 

eterno. Por isso, durante muito tempo no Cristianismo o riso e o prazer foram relacionados 

ao satânico e infernal: “Por toda parte, o Demônio dirige esse triste concerto; os 

divertimentos não são dons de Deus, mas do Diabo”.8 O rock “imita” o “Marrafo”, o que 

significa, segundo Cousté, 
rebelar-se contra a opressão, recusar-se à submissão entendida como uma fatalidade 

inamovível, conhecer em vez de repetir, ser consciente do uno entre a multidão, fornicar com 

alegria, gozar dos sentidos, só se arrepender de ter deixado de aproveitar uma experiência, 

negar os dogmas em benefício da investigação (1996, p. 282). 

Com as acusações já existentes algumas bandas resolveram levar a polêmica adiante, 

propositalmente ou não. O maior motivo das acusações de satanismo nas duas últimas 

décadas se deve ao fato de muitos rockstars terem adotado abertamente uma atitude (ou ao 

menos uma aparência) demoníaca – como Kiss (o baixista Gene Simons até mesmo 

“vomitava” sangue), Ozzy Osbourne (conhecido como “Príncipe das Trevas” e que chegou 

a arrancar a cabeça de um morcego a dentadas nos palcos), Alice Cooper, Wasp etc. –, 

enquanto outros abordam com certa frequência o tema do oculto, do satanismo – como 

Rolling Stones, Iron Maiden, Metallica, Venom, Trust, Slayer, Poison, Megadeth, Black 

Sabbath, AC/DC, Doors (o vocalista Jim Morrison se casou em um ritual pagão com uma 

bruxa e dizia trazer dentro de si o espírito de um feiticeiro índio, um “xamã”), Beatles (John 

Lennon foi um estudioso do bruxo inglês Aleister Crowley, que até aparece na capa do 

disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band) e Led Zeppelin (acusado de ter temas 

satanistas escondidos em suas letras gravados de trás para frente; o guitarrista Jimmy Page 

foi um profundo estudioso do bruxo inglês Aleister Crowley, chegando a comprar-lhe a 

mansão), entre muitos outros. 

As letras das canções de rock possuem, então, uma ampla ligação com o diabólico, 

reafirmando seus conceitos, sua rebeldia ao “bem”, ou descrevendo a própria essência do 

 
7 Resumo do pensamento do polêmico “satanista” inglês Aleister Crowley: “Faz o que tu queres, há de ser 

tudo da lei”. Seu trabalho influenciou composições ao longo da carreira de bandas de rock e escritores. 
Autoproclamado amante de drogas e sexo, autor de livros sobre o oculto, poeta, líder de um culto chamado 
Ordo Templis Orientis (OTO), cujas bases ele defendeu num dos seus escritos, Thelema, que afirma ter-lhe 
sido ditado por um espirito chamado Aiwass. 

8 Minois, 2003, p. 130. 
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“mal”. O presente artigo priorizará a última categoria, analisando de que forma a figura do 

“Cão” é apresentada nas composições. Conforme Frye, em O código dos códigos, “o 

objetivo acadêmico é o de ver o que algo significa, e não o de aceitá-lo ou rejeitá-lo”.9 

Observa-se que há inúmeras músicas relacionadas ao Malévolo, sendo uma tarefa 

exaustiva selecionar apenas algumas para análise. Optou-se por destacar as que foram 

consideradas as mais significativas e que demonstravam um aspecto diferente do Maligno. 

Além disso, o campo de pesquisa foi restringido a canções produzidas fora do Brasil, 

buscando um olhar generalizado produzido por roqueiros do mundo. Dessa maneira, é 

possível notar que não há apenas uma forma de apresentar o “Tisnado” nas canções, mas 

várias formas: desde o “anjo de Luz decaído” ao bestiário medieval e até à personificação 

humana, sábia, elegante e melancólica, que pactua com Fausto. Todas as letras das canções 

foram obtidas no site<http://www.whiplash.net/>, acessado em 8 de dezembro de 2006. 

Na primeira música analisada, anterior ao e precursora do rock, Me and the Devil Blues 

(1936),10 de Robert Johnson, observa-se que o mal está relacionado ao desregramento 

social, à violência: 

 

Early this morning when you 

knocked upon my door 

And I said “Hello Satan I believe it’s time to go” 

Me and the Devil was walking side by side 

I’m goin’ to beat my woman until I get satisfied 

She say you don’t see why that 

I will dog her ‘round 

It must be that ol’ evil spirit 

so deep down in the ground 

You may bury my body 

down by the highway side 

 
9 2004, p. 19. 
10 Tradução livre: Blues sobre eu e o Demônio: Hoje de manhã cedo/quando você bateu à minha porta/E eu 

disse “Olá, Satã, acho que é hora de ir”/Eu e o demônio andávamos lado a lado/Eu vou bater em minha 
mulher até ficar satisfeito/Ela diz que não sabe por que isto/Vou tratar ela como um cachorro/Deve ser 
aquele velho espírito demoníaco/tão enterrado no chão/Você pode enterrar meu cadáver/na beira da 
estrada/Então meu velho espírito demoníaco pode/pegar um ônibus e dirigir. 

http://whiplash.net/indices/ocultismo.html
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So my old evil spirit can get a 

Greyhound bus and ride 

 

A transgressão do homem é justificada pela “possessão demoníaca”, praticamente 

retirando a culpa do humano e aplicando-a ao “velho espírito demoníaco” que tomou conta 

do corpo. A partir do pacto com o Demônio, este assume o corpo do homem e passa a 

apresentar um comportamento doentio para a sociedade, o que está de acordo com Wegner: 

“A ação dos demônios [...] restringe-se a provocar doenças, seja de ordem física, seja de 

ordem psíquica”.11 

O Anjo Decaído 
Entre as diversas imagens do Maligno apresentadas nas músicas de rock encontra-se a 

do Anjo Decaído, que ainda mantém sua áurea angelical, seus atributos angelicais que 

foram degradados durante a Idade Média, chegando à bestialização, e recuperados a partir 

do Romantismo. A canção Angel of Light (1994),12 de Mercyful Fate, banda dinamarquesa 

cujas marcas principais são a utilização de ossos humanos na decoração do palco e o visual 

satânico do vocalista King Diamond – hoje em carreira solo, famoso por dormir em caixão 

e ser capaz de falar de trás para frente (característica também considerada demoníaca) –, 

traz essa caracterização de anjo de luz decaído: 

 

I have seen Him there 

Master of Light, Master of the night 

Master of all the things that shine 

Oh I believe... 

I believe in all that I have seen 

And I have seen the Angel Of Light 

I have seen the Angel Of Light... Lucifer 

 
11 2003, p. 89. 
12 Tradução livre: Anjo da Luz: Eu o tenho visto lá/Mestre da Luz,/Mestre da Noite/Mestre de todas as coisas 

que brilham/Oh Eu acredito.../Eu acredito em tudo/o que eu tenho visto/E eu tenho visto o Anjo da Luz/Eu 
tenho visto o Anjo da Luz... Lúcifer/Eu o tenho visto lá/Nas profundezas onde o demônio reside/Nas 
profundezas, no poço mais escuro/Eu farei um segundo trato com o Príncipe da Luz/Jamais quebrarei 
o/juramento que fiz nessa noite/Brilhe em toda sua glória, brilhe sua luz em mim/Eu o tenho visto lá/Nas 
profundezas, onde o demônio reside/Nas profundezas, no poço mais escuro. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27 6

I have seen Him there 

Deep down where the Devils dwell 

Deep down in the darkest well 

I will make a second deal with the Prince Of Light 

Never will break the Oath I gave that night 

Shine in all your glory, shine your light on me 

I have seen Him there 

Deep down where the Devils dwell 

Deep down in the darkest well 

 

Nesta canção se observa Lúcifer com suas características originais, como “Mestre da 

Luz”, “de todas as coisas que brilham”, enfim, o “Anjo da Luz”. Contudo, sua degradação 

começa a se fazer presente, visto que agora se encontra “nas profundezas, no poço mais 

profundo”. O eu lírico se propõe pactuar novamente com o “Príncipe da Luz” (outro título 

de Lúcifer), pedindo que sua luz e glória brilhem em seu seguidor. Segundo Cousté, 
a ideia de que o Diabo não perdeu seus atributos angélicos não é nova. Ao contrário, a 

decadência de sua imagem e a necessidade que a cultura teve de atribuir-lhe o papel de 

protagonista no drama da expiação fizeram simplesmente com que este conceito saísse de 

moda, mas viera à tona, embora timidamente, no pensamento e na obra daqueles que refletiram 

sobre o tema. [...] Lúcifer, o portador da luz, é pelo contrário a personificação da Gnose, que 

livra o homem das cadeias da ignorância e permite-lhe libertar-se da escravidão em que o 

mantém o criador deste mundo mau (1996, p. 102 e 106) – grifo nosso 

Não é à toa, então, que o rock esteja relacionado ao “Anjo da Luz”, visto esse ser a 

personificação da Gnose, livrando o homem da ignorância e de todas as regras 

estabelecidas pela sociedade vigente. Assim como Lúcifer, os roqueiros desejavam se 

rebelar contra o sistema, buscando libertar os jovens da moral e alienação em que viviam, e 

não há nada 
que irrite ou desassossegue mais o poder – e a Igreja não é uma exceção – que o exercício desse 

atributo da espécie. [...] Na grandiosa, e provavelmente interminável, luta da espécie pela 

conquista da liberdade, o homem intui que o Diabo é o seu antecessor, seu espelho, talvez 

mesmo o seu cúmplice. É do interesse da cultura, do poder e da repressão que a morfologia de 

toda ordem gregária supõe que essa intuição não se converta numa certeza. Se isso ocorresse, a 

identificação do homem com o Diabo seria inevitável, e o Grande Rebelde coroaria finalmente 

a obra de sua incansável paciência: a liberdade do indivíduo para além de qualquer reflexão que 
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a limite; a dissolução das formas no caos (Cousté, 1996, p. 104) – grifo nosso. 

Alice Cooper também se apropria dessa rebeldia e satanismo do rock, até mesmo 

criando uma maquiagem grotesca que servirá de inspiração para grupos como Kiss, Lordi e 

Marilyn Manson. A composição Prince of Darkness (1987)13 traz a imagem de Lúcifer 

como um anjo de luz que cai nas profundezas. A decadência, contudo, se faz mais forte 

nesta letra: 

 

An angel fell one stormy night 

From Heaven’s Glory 

He split the earth to reign in Hell 

He fears the light 

He fears the truth 

He fears what’s going to be 

He spits on life 

He spits on God 

He spits up death for you and me 

Prince of Darkness 

Studies the world with hungry eyes 

Prince of Darkness 

Ready to baptize you in lies 

Heart of evil, soul of blackness 

Prince of Darkness 

He saw that man was just a boy 

With a baby’s mind 

He swore damnation of God’s creation 

 
13 Tradução livre: Príncipe das Trevas: Um anjo caiu da glória do céu em uma noite tempestuosa/Ele 

despreza a Terra para reinar no inferno/Ele teme a luz/Ele teme a verdade/Ele teme aquilo que vai 
ocorrer/Ele escarra na vida/Ele escarra em Deus/Ele escarra a morte para você e para mim/Príncipe das 
Trevas/que examina o mundo com olhos famintos/Príncipe das Trevas/Pronto para batizar você na 
mentira/Coração do mal, alma da escuridão/Príncipe das Trevas./Ele viu que o homem era apenas uma 
criança/com mentalidade infantil/Ele jurou danar a criação de Deus/Ele vive para o ódio/Ele vive para as 
lágrimas/Ele vive para exaltar seu nome/Ele conheceu a luz/Ele conheceu o Um/Que foi crucificado em 
dores/Príncipe das Trevas/que examina o mundo com olhos famintos/Príncipe das Trevas/Pronto para 
batizar você na mentira/Príncipe das Trevas/Ele cheira a respiração/do doce pecado 
humano/profundamente o inala/Príncipe das Trevas. 
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He lives for hate 

He lives for tears 

He lives up to his name 

He knew the light 

He knew the one 

Who was crucified in pain 

Prince of Darkness 

Studies the world with hungry eyes 

Prince of Darkness 

Ready to baptize you in lies 

Heart of evil, soul of blackness 

Prince of Darkness 

He fears the light 

He fears the truth 

He fears what's going to be 

He spits on life 

He spits on God 

He spits up death for you and me 

Prince of Darkness 

Studies the world with hungry eyes 

Prince of Darkness 

Ready to baptize you in lies 

Heart of evil, soul of blackness 

Prince of Darkness 

He smells the breath 

Of sweet human sin 

And deeply breathes it in 

Prince of Darkness 

 

Nesta canção é possível observar um anjo que teme justamente aquilo do que é feito 

(“luz”), ligado às imundícies do mundo (“escarro”), instintivo, “Pai da Mentira” e que olha 
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a criação de Deus (o ser humano) como uma criança, de mentalidade infantil, marionete dos 

jogos divinos e diabólicos. O “Príncipe das Trevas” de Alice Cooper possui imagem 

semelhando ao Diabo de Milton, que, conforme Cousté mesmo afirma, 
[...] é um Diabo que nunca deixou de ser Lúcifer – a estrela da manhã, o mais belo e perfeito 

dos anjos – e que se consome no espantoso fracasso de sua potestade. Digno, não pode admitir 

a derrota; derrotado, não pode afastar a melancolia; melancólico, a própria apatia mergulha-o no 

infinito vazio de seu amor: ali onde a beleza já não conta e lhe é esquiva; exercita-se apenas 

para a sua taciturna certeza de possuí-la (1996, p. 31) – grifo nosso 

Já com a canção Simpathy for the Devil (1968),14 os Rolling Stones foram a primeira 

banda de rock a abordar o tema satanismo em suas letras (tais como Dancing with Mr. D.) e 

em títulos de discos, como Their Satanics Majesties Request [Serviço de Sua Majestade 

Satânica], de 1967. Em diversos discos colocaram referências a satanismo ou vodu, como 

nos álbuns Goats Head Soup (nas gravuras do encarte) e no álbum Voodoo Lounge. Além 

disso, o vocalista Mick Jagger explora sua sexualidade e sedução nos palcos e na mídia, 

sendo muitas vezes comparado a Fausto. Na música Simpathy for The Devil o personagem 

principal é o “Galhardo”, cantando em primeira pessoa. A música teria sido inspirada por 

Anthony LaVey, mais influente satanista do século XX, fundador e líder da Igreja de Satã: 

 

Please allow me to introduce myself 

I’m a man of wealth and taste 

I’ve been around for a long, long year 

Stole many a man’s soul and faith 

And I was ‘round when Jesus Christ 
 

14 Segundo os compositores, é um “samba” criado após uma visita a um terreiro de Umbanda na Bahia. 
Tradução livre: Simpatia pelo Demônio: Por favor, deixe que eu me apresente/Eu sou um homem rico e de 
bom gosto/Eu estou por aí há muitos, muitos anos/Roubei as almas e a fé de muitos homens/E eu estava 
por perto quando Jesus Cristo/Teve seu momento de dúvida e dor/Fiz com que Pilatos/Lavasse suas mãos e 
selasse seu destino/Prazer em te conhecer/Espero que saiba o meu nome/Mas o que te confunde é a 
natureza de meu jogo/Eu apunhalei São Petersburgo/Quando vi que era hora para algumas mudanças/Matei 
o czar e os ministros/Anastasia gritou em vão/Eu comandei um tanque, tive uma insígnia de 
general/Quando a guerra relâmpago explodiu/E os corpos se amontoavam/Eu observei com 
alegria/Enquanto seus reis e rainhas/Lutaram por dez décadas pelos deuses que criaram/Eu gritei “Quem 
matou os Kennedys?”/Quando, depois de tudo, era apenas eu e você/Por favor, deixe eu me apresentar/Sou 
um homem rico e de bom gosto/Eu deixei armadilhas para os mercadores/Que morreram antes de chegar a 
Bombaim./Assim como todo policial é um criminoso/E todos os pecadores santos/Assim como cabeças são 
caudas, me chame Lúcifer/Pois eu sou um pouco descontrolado/Então, se você me encontrar seja 
cortês/Tenha simpatia e tenha bom gosto/Use toda a sua bem aprendida polidez/Ou vou deixar a sua alma 
penando/Me diga, baby, qual o meu nome?/Me diga querida, baby, qual o meu nome?/Me diga, baby, qual 
o meu nome?/Eu vou te dizer uma vez, você é culpada. 
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Had his moment of doubt and pain 

Made damn sure that Pilate 

Washed his hands and sealed his fate 

Pleased to meet you 

Hope you guess my name 

But what’s puzzling you 

Is the nature of my game 

I stuck around St. Petersburg 

When I saw it was a time for a change 

Killed the Czar and his ministers 

Anastasia screamed in vain 

I rode a tank 

Held a general’s rank 

When the Blitzkrieg raged 

And the bodies stank 

I watched with glee 

While your kings and queens 

Fought for ten decades 

for the gods they made 

I shouted out 

“Who killed the Kennedys?” 

When after all 

It was you and me 

Let me please introduce myself 

I’m a man of wealth and taste 

And I laid traps for troubadors 

Who get killed before they reached Bombay 

Just as every cop is a criminal 

And all the sinners saints 

As heads is tails 

Just call me Lucifer 
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‘Cause I’m in need of some restraint 

So if you meet me 

Have some courtesy 

Have some sympathy, and some taste 

Use all your well-learned politesse 

Or I’ll lay your soul to waste 

Tell me baby, what’s my name 

Tell me honey, can ya guess my name 

Tell me baby, what’s my name 

I tell you one time, you’re to blame 

 

O Lúcifer nomeado e descrito nesta canção dos Rolling Stones é um ser presente em 

todos os acontecimentos cruciais da história do ser humano, principalmente nos momentos 

mais cruéis, marcados pelas guerras (representadas pela Segunda Guerra Mundial, descrita 

nos versos “I rode a tank/Held a general’s rank/When the Blitzkrieg raged/And the bodies 

stank”) e violência (através dos versos “I stuck around St. Petersberg/When I saw it was a 

time for a change/Killed the Czar and his ministers/Anastasia screamed in vain”, que se 

referem à derrubada do czarismo na Rússia e ao nascimento das raízes do comunismo 

(Anastasia era a filha do último czar, que teve toda a família morta). Apresenta 

características humanas (“I’m a man of wealth and taste”): é irônico, “descontrolado”, 

exige que se seja cortês e polido em sua presença, que se tenha bom gosto. É uma imagem 

maléfica contemporânea, reformulada a partir do Romantismo, em que o Diabo deixa de ser 

“a Besta” para se tornar o Mefisto de Fausto, ou seja, um ser com características humanas, 

possuidor e distribuidor de grande conhecimento e sabedoria. Além disso, Lúcifer, nessa 

canção, mostra sua ambiguidade (“But what’s puzzling you/Is the nature of my game”), 

pois apenas o “Bem” pode ser relacionado ao claro, puro, nítido. 

A composição é, enfim, um “desabafo” de Lúcifer, questionando quem é o verdadeiro 

culpado da tragédia humana, isto é, o ser humano mesmo. É possível também estabelecer 

um paralelo com a canção Eu nasci há dez mil anos atrás,15 de Raul Seixas (1978), criada 

 
15 Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada/Com uma cuia de esmola e uma viola 

na mão/O povo parou pra ouvir, ele agradeceu as moedas/E cantou essa música, que contava uma 
história/Que era mais ou menos assim:/Eu nasci há dez mil anos atrás/e não tem nada nesse mundo que eu 
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provavelmente sob inspiração da composição dos Rolling Stones, pois ambas trazem essa 

onisciência e onipresença de Lúcifer nos momentos mais impactantes da humanidade. 

Calvani comenta que 
uma publicação da época, por exemplo, afirmava que o Espírito Santo revelara que a canção 

“Eu nasci há dez mil anos atrás” manifestava quem era seu verdadeiro compositor: o próprio 

Diabo, que confessava ter sido criado por Deus antes da fundação do mundo e que estivera por 

trás dos principais acontecimentos da história da humanidade descritos na canção, como a 

crucificação de Jesus e a Segunda Guerra Mundial.16 

Marilyn Manson também traz uma outra imagem do “Sujo”, pois o próprio artista se 

apresenta como um ser andrógino, hermafrodita, caracteristicamente diabólico. Conforme 

Cousté, “supor o Diabo hermafrodita – como de fato o é, na medida em que pode 

manifestar-se na forma masculina ou feminina – não é outra coisa senão render culto à 

velha nostalgia do andrógino, esse mito autossuficiente que remonta aos ritos primordiais 

da humanidade” (1996, p. 35). 

Na composição Mister Superstar, de 1996, observa-se que Marilyn Manson traz uma 

versão moderna do “Cramulhão”, como “Superstar”, um ídolo e ícone dos tempos atuais: 

 
não saiba demais (2x)/Eu vi Cristo ser crucificado/O amor nascer e ser assassinado/Eu vi as bruxas 
pegando fogo pra pagarem seus pecados,/Eu vi,/Eu vi Moisés cruzar o mar Vermelho/Vi Maomé cair na 
terra de joelhos/Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho/Eu vi,/Eu nasci/(eu nasci)/Há dez 
mil anos atrás/(eu nasci há dez mil anos)/E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais (2x)/Eu vi 
as velas se acenderem para o papa/Vi Babilônia ser riscada do mapa/Vi conde Drácula sugando o sangue 
novo/e se escondendo atrás da capa/Eu vi,/Eu vi a arca de Noé cruzar os mares/Vi Salomão cantar seus 
salmos pelos ares/Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta/pro Quilombo dos Palmares/Eu vi,/Eu 
nasci/(eu nasci)/Há dez mil anos atrás/(eu nasci há dez mil anos)/E não tem nada nesse mundo que eu não 
saiba demais (2x)/Eu vi o sangue que corria da montanha/quando Hitler chamou toda a Alemanha/Vi o 
soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha/Eu li,/Eu li os símbolos sagrados de 
Umbanda/Eu fui criança pra poder dançar ciranda/E quando todos praguejavam contra o frio,/eu fiz a cama 
na varanda/Eu nasci/(eu nasci)/Há dez mil anos atrás/(eu nasci há dez mil anos atrás)/E não tem nada nesse 
mundo que eu não saiba demais/não, não, porque/Eu nasci/(eu nasci)/Há dez mil anos atrás/(eu nasci há 
dez mil anos atrás)/E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais/Não, não/Eu tava junto com os 
macacos na caverna/Eu bebi vinho com as mulheres na taberna/E quando a pedra despencou da 
ribanceira/Eu também quebrei e perna/Eu também,/Eu fui testemunha do amor de Rapunzel/Eu vi a estrela 
de Davi brilhar no céu/E praquele que provar que eu tou mentindo/eu tiro o meu chapéu/(eu nasci)/Eu 
nasci/(há dez mil anos atrás)/Eu nasci/há dez mil anos atrás/(e não tem nada nesse mundo que eu não saiba 
demais). 

16 Disponível em: <http://www.metodista.br/ppc/correlatio/correlatio03/imagens-do-diabo-na-mpb/>. Acesso 
em: 21 fev 2007. 
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Mister Superstar17 
 

Hey Mr. Superstar: 

“I’ll do anything for you” 

“I’m your number one fan” 

Hey Mr. Porno star, I, I, I, I want you 

Hey Mr. Sickly star 

I want to get sick from you 

Hey Mr. Fallen star 

Don’t you know I worship you? 

Hey Mr. Big rock star 

“I wanna grow up just like you” 

I know that I can turn you on 

I wish I could just turn you off 

I never wanted this 

Hey Mr. Superhate 

I just want to love you 

Hey, hey, hey Mr. Superfuck 

I wanna go down on you 

Hey mr. Supergod 

Will you answer my prayers? 

Hey, hey, hey Mr. Superman 

I want to be your little girl 

Hey Mr. Superstar 

I’ll kill myself for you 

Hey Mr. Superstar 

 
17 Tradução livre: Senhor Superstar: Ei, Sr. Superstar:/“Eu farei qualquer coisa por você”/“Sou seu fã 

número um”/Ei, Sr. Estrela Pornô, eu, eu, eu, eu quero você/Ei, Sr. Estrela doentia/Eu quero pegar 
doença de você/Ei, Sr. Estrela Caída/Você sabia que eu te idolatro?/Ei, Sr. Grande Estrela do Rock/“Eu 
quero crescer igualzinho a você”/Eu sei que não posso virar você/Eu queria poder simplesmente virar 
você/Eu nunca quis isso/Ei, Sr. Super-Ódio/Eu só quero te amar/Ei, ei, ei, Sr. Super-Foda/Eu quero foder 
com você/Ei, Sr. Super-Deus/Você responderá minhas orações?/Ei, ei, ei, Sr. Super-Homem/Eu quero ser 
sua garotinha/Ei, Sr. Superstar/Eu vou me matar por você/Ei, Sr. Superstar/Vou te matar se não puder ter 
você/Superstar, super-foda, baby... 
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I’ll kill you if I can’t have you 

Superstar, superfuck baby... 

 

Nesta canção o “Temba” é apresentado como uma estrela de TV, um astro de rock, um 

resumo de todos os vícios da atualidade: sexo, suicídio, pornografia, ódio, prazer 

desenfreado. É o “Super-Fausto”, o retrato da sociedade atual, que cultua os ídolos da 

mídia. Manson transforma esses ícones em símbolos do Mal. 

Outro grupo de rock conhecido por uma suposta ligação com o satanismo, 

principalmente por causa de seu mascote, “The Eddie”, que seria um ser maligno, é o Iron 

Maiden. Várias de suas canções tratam da temática de Satã. Na canção The Fallen Angel, 

de 2000, nota-se a presença de Azazel,18 um dos primeiros nomes de Satanás na Bíblia, ou 

seja, prefiguração do Diabo: 

The Fallen Angel19 
 

Azazel is beside you and he’s playing the game 

Demons are inside you and theyre making their play 

Watching and they’re hiding as they wait for the time 

For a devil to get ready and take over your mind 

You and only God would know what could be done 

You and only God will know I am the only one 

 
18 Conforme descrito no Levítico (16, 8-10.20-22): “Deitará sortes sobre os dois bodes, uma para o Senhor, e 

outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e oferecê-lo-á em sacrifício 
pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para 
que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. [...] Havendo terminado a expiação 
do santuário, da tenda de reunião e do altar, Aarão trará o bode vivo. Imporá as duas mãos sobre a sua 
cabeça, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os 
seus pecados. Pô-los-á sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem 
encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si, todas as iniquidades deles para uma terra selvagem”. 

19 Tradução livre: O Anjo Caído: Azazel está perto de você/E ele está fazendo alguma coisa/Demônios estão 
dentro de você/E estão fazendo alguma coisa/Eles observam e se escondem/Ao esperarem pela hora 
certa/Para um diabo se preparar/E possuir sua mente/Você e apenas Deus saberiam o que poderia ser 
feito/Você e apenas Deus saberão que eu sou o único/Você e apenas Deus saberiam o que poderia ser 
feito/Você e apenas Deus saberão que eu sou o escolhido/Será possível, é o fim do nosso mundo?/Todas as 
coisas que apreciamos e amamos/Nada mais além de encarar tudo isso por mim mesmo/Porque eu sou o 
escolhido/Será possível, é o fim do nosso mundo?/Todas as coisas que apreciamos e amamos/Nada mais 
além de encarar tudo isso por mim mesmo/Porque eu sou o escolhido/Ora, um derrotado anjo caído, mas 
eu reapareci/E o poder está dentro de mim, eu decidi rezar/E espero pelo Armageddon, que virá como eu 
quero/É uma honra ser escolhido e espero pelo dia. 
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You and only God would know what could be done 

You and only God will know I am the chosen one 

Could it be it’s the end of our world? 

All the things that we cherish and love 

Nothing left but to face this all on my own 

‘Cause I am the chosen one 

Could it be its the end of our world? 

All the things that we cherish and love 

Nothing left but to face this all on my own 

‘Cause I am the chosen one 

Beaten fallen angel but I’ve risen again 

And the power is inside me, I’ve decided to pray 

As I wait for Armageddon and it’s coming my way 

It’s an honour to be chosen and I wait for the day 

 

Nesta canção o outrora “derrotado Anjo Caído” (aqui descrito como Azazel) dialoga 

com o ouvinte, afirmando que os demônios estão ao seu redor, que vão possuí-lo, que o 

Armageddon (fim do mundo) está próximo, que ele foi escolhido para esse tempo final, 

para reaparecer de forma gloriosa. 

A luxúria e a paixão diabólicas 
Os vícios da paixão e da luxúria também estão estreitamente relacionadas ao “Azarape”. 

Por isso, em várias canções, Lúcifer aparece apaixonado, como, por exemplo, na 

composição N.I.B., de 1970, do grupo Black Sabbath: 
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N.I.B.20 
 

Some people say my love cannot be true 

Please believe me, my love, and I’ll show you 

I will give you those things you thought unreal 

The sun, the moon, the stars all bear my seal 

Follow me now and you will not regret 

Leaving the life you led before we met 

You are the first to have this love of mine 

Forever with me till the end of time 

Your love for me has just got to be real 

Before you know the way I’m going to feel 

I’m going to feel 

I’m going to feel 

Now I have you with me, under my power 

Our love grows stronger now with every hour 

Look into my eyes, you will see who I am 

My name is Lucifer, please take my hand 

 

A banda Black Sabbath foi a primeira a adotar abertamente uma temática e um visual 

satânicos. O nome Black Sabbath é uma referência a encontros de feiticeiras. Seus álbuns 

são algumas vezes adornados com cruzes e demônios. Por exemplo, na capa do disco 

Reflection se lê: “Você, pobre tolo, você que está segurando este disco em suas mãos, saiba 

que com ele você vendeu sua alma, porque logo ela estará presa neste ritmo infernal, pela 

força diabólica desta música”. O próprio Ozzy Osbourne (ex-vocalista) desenvolveu um 

visual demoníaco, com maquiagem pesada e mesmo lentes de contato vermelhas. Sua 

 
20 Tradução livre: N.I.B.: Algumas pessoas dizem que meu amor não pode ser real/Por favor acredite-me, 

meu amor, e vou te mostrar/Vou te dar as coisas que você julgava impossíveis/O sol, a lua, as estrelas, 
todas trazem meu selo/Siga-me agora e você não vai se arrepender/Deixando a vida que tinha antes de nos 
encontrarmos/Você é o primeiro que teve este meu amor/Sempre comigo até o fim dos tempos/Seu amor 
por mim tem de ser real/Antes que você entenda a maneira como sinto/Eu vou sentir/Eu vou sentir/Agora 
tenho você comigo, sob meu poder/Nosso amor se fortalece a cada hora/Olhe em meus olhos, você verá 
quem sou/Meu nome é Lúcifer, segure minha mão. 
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música Suicide Solution (embora não fale de Satanás) foi acusada de gerar suicídios de 

jovens. 

Na música N.I.B. (embora alguns afirmassem que a sigla significava “Nativity In 

Black”, na verdade, de acordo com a banda, é apenas o apelido da barba do baterista Bill 

Ward), Lúcifer está apaixonado pela primeira vez, um amor possessivo, que doa todas as 

estrelas, o sol, as coisas impossíveis, mas que impõe submissão. 

Já na canção She is My Sin, de 2000, da banda finlandesa de metal Nightwish, 

observa-se a paixão diretamente relacionada à luxúria: 

She is My Sin21 
 

Take heed, dear heart 

Once apart, she can touch nor me nor you 

Dressed as one 

A wolf will betray a lamb 

Lead astray the gazers 

The razors on your seducing skin 

In the meadow of sinful thoughts 

Every flower’s perfect 

To paradise with pleasure haunted by fear 

A sin for him 

Desire within 

A burning veil 

For the bride too dear for him 

A sin for him 

Desire within 

 
21 Tradução livre: Ela é o meu pecado: Tome cuidado, querido coração/Uma vez partido, ela não pode nos 

tocar/Vestida como/Um lobo que trairá o cordeiro/Desvie do caminho daqueles que observam/As lâminas 
na sua pele que seduz/Na relva de pensamentos pecadores/Toda flor é perfeita /Para o paraíso com prazer, 
morto de medo/Um pecado para ele/Um desejo dentro de si/Um véu que queima/Por sua noiva muito 
querida/Um pecado para ele/Um desejo dentro de si/Apaixone-se pelo seu pecado sombrio/Eu sou o Anjo 
Caído/Você é o que os meus pecados incluem/A luxúria não é tão criativa/Quanto sua descoberta/Para o 
paraíso com prazer, morto de medo/Um pecado para ele.../Me abençoe, tire minha roupa/Escolha sua presa 
de um modo pecaminoso/Deus, eu tenho de confessar.../Eu realmente invejo os pecadores. 
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Fall in love with your deep dark sin 

I am the Fallen 

You are what my sins enclose 

Lust is not as creative 

As its discovery 

To paradise with pleasure haunted by fear 

A sin for him... 

Bless me, undress me 

Pick your prey in a wicked way 

God I must confess... 

...I do envy the sinners 

 

A personagem “ela” do título (de que é possível fazer analogia com um súcubo22) é o 

motivo de pecado do eu lírico. Segundo Cousté, 
no dizer do númida Lactâncio – digno servidor de Deus de fins do século III –, daquela união 

angélico-humana, que não estava prevista na Criação, surgiu a raça dos íncubos e súcubos, cuja 

carnadura admitiria todos os estados intermediários da matéria: não são inteiramente homens ou 

mulheres nem demônios, estão submetidos à morte, mas possuem igualmente o dom da 

metamorfose; não têm acesso ao céu nem ao inferno, e sua permanente morada é a terra. 

Dotados, sem dúvida, de alma imortal, uma vez perecida sua carne não têm outro remédio 

senão ficarem indefinidamente na ambiguidade do limbo, de onde se manifestam em formas 

esporádicas e elementais. Seriam, portanto, os fantasmas, trasgos, silfos, duendes e similares, 

que, como uma procissão de sombras, acompanham os seus meios-irmãos desde o começo da 

espécie (1996, p. 44) 

Assim como as letras falam dessa luxúria, o ritmo do rock, seu swing, balanço, remetem 

à sexualidade. 

Paródia de Deus 
Ainda outra imagem do “Tristonho” que aparece nas canções de rock é a de imitador, 

que faz paródia dos atos e das coisas de Deus. Por exemplo, a banda Mercyful Fate compôs 

Lucifer, em 1996, que nada mais é que uma paródia da principal oração cristã, o pai-nosso: 

 
22 Demônio feminino que vem pela noite copular com um homem, perturbando-lhe o sono e causando-lhe 

pesadelos. 
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Lucifer23 
 

Our father who are in Hell 

Hallowed be thy name 

Thy kingdom is come 

Thy will is done 

On earth as it is in Hell 

We take this night our rightful due 

And trespass not on the path of He 

Lead us unto temptation 

And deliver us from false piety 

For thine is the Kingdom 

And the Power 

And the Glory 

Forever 

Shemhamforash!24 

 

Observa-se um sarcasmo na letra, ao parodiar a maior oração cristã. Até mesmo a 

palavra “Shemhamforash”, que seria o nome secreto de Deus, é surrupiada e utilizada para 

nomear o imitador, o “macaco de Deus”, ou seja, o “Canho”. Por imitar Deus, Satã, 

segundo Cousté,25 “deve ter um nome espantoso e secreto, cuja enunciação bastaria para 

desencadear as mais ferozes consequências”. Lúcifer debocha de Deus ao roubar seu nome, 

ao parodiar sua oração. Conforme Minois, o “riso não é natural no Cristianismo, religião 

séria por excelência. [...] é ligado à imperfeição, à corrupção, ao fato de que as criaturas 

sejam decaídas, que não coincidam com seu modelo, com sua essência ideal”.26 

Então os risos, guitarras elétricas, distorções, gritos e vozes guturais também se referem 

ao diabólico, visto que recordam o que de mais instintivo o ser humano possui, justamente 
 

23 Tradução livre: Lúcifer: Pai nosso que está no Inferno/Venerado seja seu nome/Seu reino chegou/Sua 
vontade será feita/Na terra como no Inferno/Receba essa noite nossa devoção/E não atravesse em caminhos 
de dor/Nos guie para a tentação/E livrai-nos da falsa piedade/Pois seu é o Reino/o Poder e a Glória/Para 
sempre/Shemhamforash! 

24 Ver <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Shemhamforash>. Acesso em: 24 fev 2007. 
25 1996, p. 30. 
26 2003, p. 111-112. 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Shemhamforash
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o que está mais afastado do divino. Dessa forma, o riso também está fortemente presente 

nas canções de rock. De acordo com Minois, 
agora, pode-se rir. Há de que: rir do outro, desse fantoche ridículo, nu, que tem um sexo, que 

peida e arrota, que defeca, que se fere, que cai, que se engana, que se prejudica, que se torna 

feio, que envelhece e que morre – um ser humano, bolas!, uma criatura decaída. O riso vai se 

insinuar por todas as imperfeições humanas (p. 112-113). 

As festas, o prazer, a selvageria fazem parte do reino do Mal: “Quem passa seu tempo 

em alegria passará em sofrimento a eternidade”.27 Canções como Mysteria,28 de Edguy, 

2004, passam a descrever sabás, festas diabólicas realizadas na Idade Média por bruxas e 

que aqui serve para invocar Lúcifer, que aparece quando o eu lírico deseja, de modo similar 

à invocação de Fausto: 

Mysteria29 
 

Ladies and Gentlemen 

Welcome to the Freakshow 

The world around is killing me 

No thunder, wind and rain 

Eels are crawling everywhere 

Compounding with the game 

Grind the army, the living dead, 

Without destination 

The faceless crowd is out to kill 

 
27 Minois, 2003, p. 144. 
28 Palavra em latim que significa “mistérios”, ou seja, a canção descreve as coisas misteriosas que acontecem 

na noite. 
29 Tradução livre: Mysteria: Senhoras e senhores/Bem-vindos ao show de horrores/O mundo ao redor está me 

matando/Sem trovão, vento e chuva/Enguias rastejando por todos os lados/Formando o jogo/Afie o 
exército, os mortos vivos/Sem destino/A multidão sem rosto saiu para matar/Todos os tipos de 
variações/Você está tentando pisotear meus sonhos/Um tiro no escuro/Mysteria – o espírito se 
erguendo/Gritos sobrenaturais vindo das colinas/Mysteria – chamas estão ardendo/Seu festim maligno está 
quebrando a paz/Sete dias e noites por semana/Girando como uma roda/Você tenta se curvar e se quebrar/E 
polir o aço inoxidável/Fúria devastadora no céu/Queimando com vontade/Autodeterminação surgindo do 
fogo/Você está tentando pisotear meus sonhos/Meus ideais/desdenhados/Fique atento à diferença/Você é 
selvagem e mau – nós somos.../O mal é o sonhador que enterra a si mesmo/Contra as forças da maré/Você 
paga o vidente para que ele retrate/O que você quer ouvir/O que ele viu naquela noite/Oh - profano é o 
festim/Observe e dance/Ao redor do ardente fogo do inferno/E Lúcifer se ergue/Ele aparece quando eu 
desejo. 
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All kinds of variations 

You’re trying to trample down my dreams 

A shot in the dark 

Mysteria - the spirit arising 

Eldritch cries from the hill 

Mysteria - fires are blazing 

Their wicked feast is shattering the still 

Seven days and nights a week 

Spinning like a wheel 

You try to buckle, bend and break 

And polish stainless steel 

Raging fury in the sky 

Burning with desire 

Self-determination rising from the fire 

You’re trying to trample down my dreams 

My disdained ideals 

Beware of the difference 

You’ve savage and mean - we’re a 

Evil is the dreamer to pit himself 

Against the forces of the tide 

You pay the seer to portray 

What you wanna hear 

What he has seen that night 

Oh - unholy is the feast 

Watch us dance 

Around the blazing hellfire 

And Lucifer arises 

He appears at my desire 

 

O cenário em que se realiza o sabá é das festas profanas realizadas antigamente ao redor 

das fogueiras, durante a noite, horário propício para o onírico, para o mistério. Prazer, 
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mistério, luxúria e violência misturam-se, ajudam a criar o ambiente em que Lúcifer se 

ergue. 

Ambiente onírico e infernal semelhante ao descrito na canção The Number of The Beast, 

de 1982, um dos grandes sucessos da banda de metal inglesa Iron Maiden: 

The Number Of The Beast30 
 

Woe to you, Oh Earth and Sea, 

for the Devil sends the beast with wrath, 

because he knows the time is short... 

Let him who hath understanding 

reckon the number of the beast 

for it is a human number, 

its number is six hundred and sixty six. 

I left alone my mind was blank 

I needed time to get the 

memories from my mind 

What did I see can I believe 

that what I saw that night 

was real and not just fantasy 

Just what I saw in my old dreams 

were the reflections of my 

 
30 Tradução livre: O número da Besta: Ai de vocês todos sobre a terra e o mar,/pois o demônio enviou a 

Besta com ódio,/porque ele sabe que o tempo é curto.../Aqueles que tenham o entendimento conheçam/o 
número da Besta,/é um número de homem,/seu número é seiscentos e sessenta e seis./ /Fiquei só, minha 
mente estava vazia Precisava de tempo para tirar/as memórias de minha mente/O que eu vi, posso 
acreditar,/que o que vi naquela noite/era real e não apenas fantasia/O que eu vi, nos meus velhos 
sonhos/eram reflexões da minha/mente pervertida me encarando/Porque em meus sonhos, está sempre lá,/a 
face demoníaca que deforma minha mente/me leva ao desespero/A noite estava negra, não adiantava 
impedir/Pois eu só tinha de ver, alguém estava me observando/Na neblina figuras escuras se moviam e 
rodavam/Seria tudo isso de verdade ou algum tipo de inferno/666 o número da Besta/Inferno e fogo são 
gerados para ser liberados/Tochas brilhavam e cantos secretos eram entoados/Quando eles começavam a 
gritar,/Mãos eram erguidas ao céu/Na noite o fogo queimando brilhante/O ritual tinha começado,/o 
trabalho de Satã estava feito/666 o número da Besta/Sacrifício está acontecendo esta noite/Isso não pode 
continuar, devo informar a lei/Isto pode ser real ou algum sonho maluco/Mas me sinto atraído pelas hordas 
demoníacas que cantam/Eles parecem me hipnotizar... não posso evitar seus olhos/666 o número da 
Besta/666 o único para você e eu/Eu estou voltando, eu irei retornar/E eu irei possuir seu corpo e irei 
fazê-lo queimar/Eu tenho o fogo, eu tenho a força/Eu tenho o poder de fazer o meu mal seguir seu curso. 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27 23

warped mind staring back at me 

‘Cause in my dreams it’s always there 

the evil face that twists my mind 

and brings me to despair 

The night was black was no use holding back 

‘Cause I just had to see was someone watching me 

In the mist dark figures move and twist 

Was all this for real or some kind of hell 

666 the Number of the Beast 

Hell and fire was spawned to be released 

Torches blazed and sacred chants were praised 

as they start to cry 

hands held to the sky 

In the night the fires burning bright 

the ritual has begun 

Satan’s work is done 

666 the Number of the Beast 

Sacrifice is going on tonight 

This can’t go on I must inform the law 

Can this still be real or some crazy dream 

but I feel drawn towards the 

evil chanting hordes 

they seem to mesmerize me...can’t avoid their eyes 

666 the Number of the Beast 

666 the one for you and me 

I’m coming back I will return 

And I’ll possess your body and I’ll make you burn 

I have the fire I have the force I have the power to make my 

evil take its course 
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Após terem lançado o disco The Number of The Beast, passaram a ser frequentemente 

taxados de satanistas, embora raramente abordem o tema. O mascote Eddie (um simpático 

morto-vivo) das capas dos discos é frequentemente associado a um demônio. A letra foi 

baseada no filme The Omen II (A Profecia II). Um aspecto relevante a considerar é o 

recurso sonoro, em que, no início, durante a narração de trecho do Apocalipse, ouve-se uma 

voz grave, sombria e, depois, entre os primeiros versos cantados, escuta-se um grito 

desesperador, criando um clima de agonia exigido pelo teor da canção. Trata-se de uma 

interpretação livre do que é citado sobre a Besta no Livro do Apocalipse na Bíblia. Como 

São João, o eu lírico é testemunha e vai narrando os fatos extraordinários que vão 

acontecendo ao seu redor. Novamente, é na noite, nos sonhos, na imaginação (ou não) da 

mente “pervertida” do eu lírico que as figuras aparecem sob neblina. O Mal provoca maior 

medo quando desconhecido, quando apenas subentendido, do que quando claramente 

descrito. Aparece o número que seria o da Besta (666, conforme descrito no Apocalipse), 

que assume a voz da canção no final da música, a partir do verso “I’m coming back I will 

return”. É um Lúcifer de fogo, com força e poder, o Satanás da guerra dos fins dos tempos. 

Enfim, através dessa pequena seleção de canções, foi possível ver a relação, algumas 

vezes intencional, outras não, entre satanismo e rock, movimento musical que confronta 

com o que a sociedade prefere ignorar, celebra o que é renegado e é indulgente com o que é 

mais temido pelas pessoas. O Diabo, como símbolo da rebeldia, é a melhor imagem para 

representar essa atitude de rejeição a regras e, através dessas canções, é possível verificar 

que sua caracterização é reconstruída de várias maneiras, desde o Anjo Decaído ao ser 

grotesco e bestial, ou ainda detentor do conhecimento e da liberdade, símbolo da luxúria, 

dos excessos e do riso, ao modelo superstar da mídia, retornando assim, novamente, à pauta 

da sociedade contemporânea. 

Como alguns teólogos já afirmaram há tempos, Lúcifer era o maestro das cortes 

celestiais. Parece que o problema da humanidade começou mesmo com a música, com o 

Diabo, o pai do rock. 
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Sincretismo e teologia interconfessional 
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Este texto pretende defender, da maneira mais sucinta possível, o valor teológico do 

sincretismo religioso, inserindo-o na dinâmica da revelação. O sincretismo é parte irrecusável 

da história dos encontros e desencontros entre o divino e o humano, captados em seu 

“durante”, e que, justamente por isso, escapam de definições e/ou inferências cabais. Seja Deus 

evidente, misterioso ou simplesmente problemático, não há outra maneira de a ele acedermos 

senão fragmentariamente. 

Proponho a discussão, em forma de pequenas teses, procurando sugerir às leitoras e 

leitores que o sincretismo é a revelação de Deus em ato, ou seja aquilo que vai acontecendo 

quando se processa paulatinamente, entre avanços e retrocessos, luzes e penumbra, nosso 

mergulho no Mistério. Imaginá-lo de outro modo é simplesmente negar que possa ser humano 

e histórico esse nosso encontro com Deus. A teologia do sincretismo, em sintonia com a 

teologia negra e as várias teologias que partem da experiência autóctone, parece, portanto, 

confluir na direção de uma proposta pluralista que, no entanto, precisa ser examinada com o 

devido cuidado, pois nem tudo cabe numa sociedade em que todos cabem.1 Há quem já 

comece a sugerir para essa nova configuração o nome de teologia multirreligiosa, interfaith 

theology ou teologia inter e até transconfessional.2 

                                                 
* O presente artigo é parcialmente baseado no cap. 6 de SOARES, AM.L. No espírito do Abbá: fé, revelação e 
vivências plurais. São Paulo: Paulinas, 2008. 
* Afonso M. L. Soares é Professor Livre-docente em Teologia pela PUC-SP e presidente da Soter – Sociedade 
de Teologia e Ciências da Religião. Leciona e pesquisa no Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências 
da Religião da mesma Universidade. 
1 Cf. SOARES, AM.L. Valor teológico do sincretismo numa perspectiva de teologia pluralista. In: VIGIL, J. M.; 
TOMITA, L. E.; BARROS, M. Teología liberadora intercontinental del pluralismo religioso. Quito: Abya Yala, 
2006. pp. 77-91. 
2 Cf. o 5º v. da coleção de ASETT/EATWOT: Por los muchos caminos de Dios. Quito: Abya Yala, 2009 (Ed. bras.: 
Paulinas, no prelo). 
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Sincretismo como pluralismo em ato 

O sincretismo faz parte das relações históricas entre as religiões. Até 
quem o rejeita, em geral o faz a partir de uma religião que também é, 
em alguma medida, sincrética. 

Da pluralidade dos termos que disputam a atenção da teologia pluralista, nós já falamos 

logo no início deste ensaio. Mas a realidade mesma do sincretismo e da dupla vivência 

religiosa continua sendo um dos pontos mais delicados e controversos do diálogo inter e intra-

religioso. Tanto os teólogos católicos mais afinados com o paradigma romano quanto os mais 

sensibilizados pelas CEBs reconhecem a dificuldade doutrinal que representam as várias 

comunidades latino-americanas mergulhadas em um cristianismo popular que não abre mão de 

milenares tradições espirituais. 

Ressalte-se, porém, que a vivência sincrética do cristianismo não é uma invenção de 

indígenas latino-americanos e afrodescendentes. Ocorre na história dos povos um autêntico 

jogo dialético em que, primeiramente, o povo vencedor tenta impor-se eliminando a religião do 

povo vencido (antítese); em seguida, o dominador acaba aceitando os elementos mais válidos 

ou mais fortes dos oprimidos (tolerância, coexistência pacífica); no final, chega-se a uma 

síntese. O cristianismo, por ser uma religião universalista, não pôde se subtrair ao sincretismo, 

já que chamou sobre si a responsabilidade de conter, em princípio, toda a pluralidade 

encontrável no gênero humano. 

A atual hierarquia católica, embora com mais pudor, ainda reluta quanto à melhor 

maneira de lidar com a espiritualidade sincrética. No fundo, por uma questão de poder. 

Todavia, indiferentes à controvérsia, grandes segmentos da população de nossos países 

continuam cultuando seus deuses e observando alguns ritos cristãos, plenamente convencidos de 

que tais modos de compreender e praticar a religião são seguramente católicos. “Eu sou católica 

apostólica romana espiritista, graças a Deus”, me dizia certa vez uma ialorixá. 

É certamente distinto abordar tais interações do ponto de vista da ciência da religião e 

do lugar da teologia. No entanto, os estudos culturais põem uma boa dose de realismo nas 

aferições teológicas quando mostram a falta de consenso para se estabelecer os critérios que 
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definem uma tradução cultural ou um hibridismo incorreto. O conselho que nos vem desses 

estudiosos é ter a sensatez de levar em consideração as práticas sincréticas persistentes, sem 

deixar de pôr atenção nos pontos de vista da parte reclamante, a saber, aqueles que viram 

determinado item de seu sistema de crenças ser apropriado por outrem e não gostaram da 

adaptação. 

Há sempre a saída, algo idealista, de propor que seja banido para sempre do mundo 

teológico o conceito de sincretismo, “pois um sincretismo correto e ortodoxo recebe hoje a 

denominação de inculturação, que não vem carregada por leituras negativas do passado como se 

dá com o termo sincretismo”.3 A questão é saber até que ponto podemos avançar na segurança 

de estarmos em um sincretismo correto e ortodoxo. Será que todos os elementos de dada cultura 

ou religião são plenamente traduzíveis em outro código lingüístico-dogmático

Parece que não. As variáveis sincréticas são justamente o rastro que vai ficando ao longo 

do caminho da autocomunicação de Deus na história. Porque sentem essa pressão reveladora do 

divino em suas vidas, mas não têm tempo e condições de calar sua resposta enquanto não 

conseguem elaborá-la cabalmente, indivíduos e comunidades vão se arriscando, de tentativa em 

tentativa, a traduzir suas descobertas e experiências com a linguagem que têm à disposição. 

Desafio à parte para a teologia fundamental seria averiguar aquilo que em uma dada 

época, cultura ou região mais resiste a ser traduzido ou inreligionado, e também aqueles 

elementos que inexoravelmente vão-se perdendo no processo de tradução ou recriação da 

Tradição. 

 

O sincretismo mais se parece a uma constante antropológica e deve 
ser estudado com os melhores recursos da ciência, independentemente 
de nossos pressupostos axiológicos. 

À revelia dos interditos teológico-eclesiais, o tema das bricolagens e hibridismos 

culturais seguiu seu caminho na literatura científica. Alguns o abordam a partir da teoria 

evolucionista; outros preconizam o culturalismo e vêem-no como etapa que inclui conflitos, 

acomodação e assimilação rumo à desejada aculturação; outros ainda inauguram uma fase de 
 

3 Cf. MIRANDA, M. DE F. Inculturação da fé; uma abordagem teológica. SP: Loyola, 2003. pp. 107-127; aqui: 
287. 
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explicações mais sociológicas, analisando a capacidade do nativo “digerir” a seu modo a 

novidade alienígena; e assim por diante. O certo mesmo é que vão caindo, um a um, os mitos 

de outrora: a tese do sincretismo como máscara colonial para driblar a dominação; a hipótese 

do sincretismo como estratégia de resistência; a sinonímia com justaposição, colcha de 

retalhos, bricolagem (Lévi-Strauss) ou aglomerado indigesto (Gramsci), pois, não explicariam 

os casos em que a religião permanece como um todo integrado. Tem-se maior consciência do 

preço que pagaram certos conceitos por estarem atrelados a determinadas teorias. Ou ainda, do 

reducionismo de ver o sincretismo num arco de bipolaridades do tipo pureza versus mistura, 

separação versus fusão etc. 

Pode ajudar-nos neste cipoal de terminologias e usos ideológicos a síntese proposta por 

Sérgio Ferretti, que inclui no guarda-chuva do sincretismo uma escala de zero a três, em que 

zero seria a hipotética separação entre duas religiões que jamais se tocaram, o nível um 

consistiria nas primeiras misturas, junções ou fusões inter-religiosas, o nível dois contemplaria 

a construção de paralelismos ou justaposições entre símbolos e signos religiosos, chegando-se, 

enfim, ao nível três, da convergência ou adaptação. 

A questão, portanto, não é se somos ou não sincréticos — uma atenta resenha dos bons 

estudos culturais disponíveis demonstra inequivocamente que, mais ou menos, o somos todos —, 

mas até que ponto da estrada queremos ou agüentamos ir nesse intercâmbio, sem prejuízo da 

inspiração cristã original. Chamemos essa tradução de inculturação ou de “sincretismo 

ortodoxo”, o importante é ir aprendendo a detectar nesse processo de empréstimos quando o 

mesmo é comandado por delimitações fora das quais já não se percebe nenhum continuum com a 

tradição cristã. 

 

O sincretismo é, antes de tudo, uma prática que antecede nossas 
opções teóricas e bandeiras ideológicas. 

Este livro pretendeu tão somente trazer à luz experiências que, porventura, ainda se 

sujeitem às catacumbas religiosas. Não estamos lançando nenhuma campanha em prol da 

sincretização ampla, geral e irrestrita de todas as religiões. Trata-se, em primeiro lugar, de 

reconhecer o sincretismo de fato; só depois pode ter algum sentido a pergunta sobre o que 
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poderíamos aprender teologicamente desse dado real. Portanto, ninguém deve ser obrigado a 

participar de tais experiências nem a escondê-las por medo de represálias. No entanto, como se 

viu anteriormente, ambos os extremos às vezes são detectados na membresia cristã, que oscila 

entre a tolerância prática em nome da caridade e o repúdio oficial.4 

A bem da verdade, nem sempre é fácil explicar o que move um processo de doação e 

recepção de valores e objetos culturais, que critérios presidem tais escolhas e quais sujeitos 

conduzem, se é que conduzem, essas reconfigurações e reordenações. Os estudos culturais se 

servem de vários conceitos a fim de não reduzir a complexidade de tal comércio de bens 

simbólicos. Falam de apropriação ou tradução cultural para destacar o papel do agente humano, 

mas preferem hibridismo ou crioulização para mostrar que, muitas vezes, as modificações 

resultantes naquela cultura ou religião ocorrem sem que os agentes envolvidos tenham 

consciência.5 

De outro lado, seria ingênuo desconsiderar que muito das práticas sincréticas vividas 

por nossa gente são fruto da maneira violenta com que o cristianismo se impôs, dentro e fora 

da Europa, só restando às pessoas hábitos enviezados, camuflados e fragmentares de suas 

tradições. Por isso, são alvissareiros os movimentos hodiernos de retomada dessas tradições 

ancestrais, que evitam “pagar pedágio” a rituais cristãos/católicos. A seu modo, recolocam as 

tradições autóctones e as transplantadas em pé de igualdade diante da herança cristã, com o 

mesmo direito de existência e expressão. Mas nem por isso a rejeição ao sincretismo implica 

repudiar o catolicismo. Para as lideranças de religiões afro-brasileiras, por exemplo, basta que 

o iniciado tenha na conta que orixás e santos católicos são energias diferentes. 

Quanto ao caso dos Agentes de Pastoral Negros (APNs), em sua maioria, católicos que 

pretendem resgatar as tradições negras e reafirmar sua identidade cultural, a questão toma um 

novo colorido. Muitos deles chegaram às portas de uma dupla vivência religiosa, ou de uma 

experiência irradiada em distintas expressões como conseqüência de uma opção ético-

ideológica prévia. E estão tendo de enfrentar o sério questionamento sobre as fronteiras seguras 

dessa viagem cristã em busca do resgate das autênticas raízes africanas. A questão é a mesma 

 
4 Cf., por ex.: SOARES, A.M.L. Interfaces da revelação: pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso. 
São Paulo: Paulinas, 2003. pp. 59-69; 72-91. 
5 BURKE, P., Hibridismo cultural. S. Leopoldo: Unisinos, 2003. pp. 39-63. 
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em qualquer latitude: posso ser aimara e cristão, hindu e seguidor do evangelho, chinês e 

participante da missa dominical, banto e crente na ressurreição? 

Uma vez admitido com tranqüilidade que tais conexões já são feitas na prática, 

podemos passar a um ponto seguinte: essa situação de fato, e não fabricada artificialmente, 

também tem algo a nos ensinar do ponto de vista não apenas da teologia pastoral, mas 

propriamente da teologia das religiões. 

 

A dupla vivência religiosa é um dos possíveis desdobramentos naturais 
do diálogo inter-religioso, tendo no limiar o sincretismo. 

Se o termo não é unânime, ao menos há sensíveis avanços quanto à aceitação ou à 

tolerância da realidade representada pelo termo. Na base dessa nova disposição estão, por 

exemplo, as decisões do Concílio Vaticano IIº com relação ao ecumenismo e ao diálogo com as 

demais religiões. Caso exemplar no Brasil foi o de Dom Boaventura Kloppenburg. Até as 

vésperas do referido Concílio, seus escritos continham um indisfarçável sabor apologético 

contra espíritas e umbandistas. “Era um sincretismo”, confessará ele, mais tarde, “que me 

parecia inaceitável do ponto de vista de uma vida autenticamente cristã”.6 Anos mais tarde, 

inspirado no Concílio e referindo-se à Mensagem Africae Terrarum de Paulo VI, ele assevera: 
O africano, quando se torna cristão, não renega a si mesmo, mas retoma os antigos valores da 

tradição em espírito e em verdade. Nós, porém, porque éramos europeus, ocidentais, da Igreja latina (...) 

incapazes de imaginar uma dança sacra ao toque dos tambores; nós queríamos que o africano, só porque 

morava ao nosso lado, deixasse de ser africano (...) Era o etnocentrismo total e orgulhoso dos europeus e 

da Igreja que vinha da Europa. Mas o negro, quando se tornou livre, (...) voltou ao terreiro, ao tambor, ao 

ritmo de sua origem e aos mitos de sua linguagem. Da profundidade do seu ser (...) irrompeu a velha 

tradição religiosa da África Negra...7 
 

À parte eventuais imprecisões nos termos referentes ao universo afro, o testemunho de 

Kloppenburg dá o tom das décadas seguintes, como vimos ao comentar a “dupla vivência” de 

 
6 Cf. KLOPPENBURG, B. Os afro-brasileiros e a umbanda. In: CELAM. Os grupos afro-americanos. S. Paulo: 
Paulinas, 1982. pp. 185-211. 
7 Cf. IDEM. Ensaio de uma nova posição pastoral perante a umbanda. In: REB, 28, pp. 404-417 (aqui: p. 410). O 
artigo foi reeditado em REB, 42, pp. 506-527. A Mensagem Africae Terrarum do papa Paulo VI foi a público em 
29/out./1967. 
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padre François de L'Espinay, que foi ministro de Xangô no Ilê Axé Opô Aganju, de Salvador da 

Bahia. Ou em experiências ainda mais desconcertantes, como aquela do templo paulistano de 

José Carlos de Lima, que atua na Comunidade Católica Apostólica Espiritualista de Nosso 

Senhor do Bonfim como padre e zelador-de-santo. 

O projeto de Lima é extremamente iluminador. Ele representa um movimento 

importante em parcelas significativas da população latino-americana e comuns também na 

África: ancoradas em sua religião e cultura de origem — ou nos traços mais profundos que 

delas restaram — vão ao encontro do cristianismo para extrair dele tudo aquilo que possa 

enriquecer sua própria experiência de berço. Não dão a mínima importância para nosso orgulho 

ocidental ferido. Imaginam que, se há algo bom e verdadeiro na tradição cristã, eles também 

têm o direito de saborear. A seu modo. 

Mesmo a trajetória neo-esotérica de algumas comunidades-buscadoras-de-ovnis8, não 

deixa de ser uma espécie de dupla vivência na fronteira entre lógica científica e pensamento 

mágico. Refratários ao discurso religioso tradicional, esses ufólogos espiritualizados que 

provavelmente contribuíram para aumentar o percentual dos sem-religiões no último censo 

demográfico brasileiro9, alimentam-se de uma série de informações de livros de divulgação 

científica e, confiantes no testemunho referencial10 de um líder presumidamente abduzido por 

seres extraterrestres sensivelmente mais adiantados filosófica e tecnologicamente, regurgitam 

esses dados na forma de uma cripto-religião de perfil utópico-socialista. 

 

 
8 Veja meu livro No espírito do Abbá; cit.; cap. 5. 
9 Os que declaram no censo não ter religião subiram para 7,3 % em 2000 contra 4,8% em 1991. Para outros 
pormenores, acesse o site do IBGE (www.ibge.gov.br), principalmente em: 
www.ibge.net/home/estatistica/populacao/censo2000/tabulacao_avancada/tabela_brasil_1.1.2.shtm. 
10 Conforme J. L. Segundo, que baseia boa parte de sua epistemologia nas formulações teóricas de G. Bateson, 
todo ser humano tem necessidade de “testemunhos referenciais” para articular seu mundo de valores. São 
testemunhos oferecidos pela sociedade e que requerem como critério certa fé. Não podemos experimentar até as 
últimas conseqüências todos os valores que irão conduzir nossa vida antes de nos decidirmos por eles. Devemos, 
por força, confiar em alguém (fé antropológica) que já tenha percorrido aquela estrada e que nos garanta a 
validade de tal escolha. O conjunto das informações que receberemos e aceitaremos, sem checar empiricamente, é 
o que o autor denomina “dado transcendente”. Cf.: SEGUNDO, J. L. O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. 
São Paulo: Paulinas, 1985. v. I (Fé e ideologia). De G. Bateson, veja: Pasos hacia una ecologia de la mente, cit.; 
IDEM. Mente e natura; un’unità necessaria. 5ª ed. Milano: Adelphi, 1989. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.net/home/estatistica/populacao/censo2000/tabulacao_avancada/tabela_brasil_1.1.2.shtm
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6. Uma experiência híbrida pode muito bem sinalizar o desígnio divino 
de se autocomunicar. A teologia deve considerá-la no interior do 
processo da revelação. 

Anos atrás, mesmo sem ter conhecimento das façanhas sincréticas de padre Lima, Sua 

Santidade o Papa João Paulo II, recebendo em visita ad limina alguns prelados brasileiros, 

destacou em seu discurso a religiosidade popular como tema importante e o sincretismo 

religioso como uma das principais ameaças. Para o Santo Padre: 

A Igreja católica vê com interesse estes cultos, mas considera nocivo o relativismo concreto de 

uma prática comum de ambos ou de uma mistura entre eles, como se tivessem o mesmo valor, pondo em 

perigo a identidade da fé católica. Ela sente-se no dever de afirmar que o sincretismo é danoso quando 

compromete a verdade do rito cristão e a expressão da fé, em detrimento de uma autêntica 

evangelização.11 

Diga-se, em primeiro lugar, que da prática de rituais pertencentes a diferentes tradições 

por uma mesma pessoa não se infere automaticamente que estes tenham idêntico valor ou 

significado para o praticante. Em segundo lugar, e se bem interpreto a mensagem pontifícia, 

talvez haja aqui uma margem de diálogo para deduzir que, se o sincretismo não comprometer a 

verdade do rito etc., ele será bem-vindo. Afinal, como bem sabia o antecessor de Bento XVI, a 

verdade do rito e a expressão da fé não surgem de uma hora para a outra e uma autêntica 

evangelização pressupõe, em longuíssimo prazo, um processo de encarnação do espírito 

evangélico na vida das pessoas e das comunidades. Ademais, o papa pareceu reconhecer que o 

único acervo de critérios que o povo possui para julgar se o evangelho é, de fato, “notícia boa” 

é sua própria cultura autóctone e, portanto, não pode automaticamente largá-la para se tornar 

“evangélico”. 

Os prelados brasileiros poderiam ter informado ao bispo de Roma, naquela ou em 

outras ocasiões, que o povo do Candomblé só pode dizer sim a Jesus quando o compara com 

Oxalá e os outros orixás — e só compara quem reconhece a pertinência dos dois termos de 

comparação. Os bispos também poderiam ter contra-argumentado que, em vez de largar o 

 
11 L'Osservatore Romano, 1º/02/2003. 
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cristianismo para ficar somente com suas entidades protetoras, o povo-de-santo preferiu — 

quem sabe, numa prova de amor gratuito — continuar com o “orixá” Jesus, respeitando as 

rezas católicas. Seja como for, a condescendência afro-popular é certamente uma dessas gratas 

surpresas da maneira como Deus se revela, sempre soprando inesperadamente onde quer. 

Em várias ocasiões e já há muitos anos, os desdobramentos envolvidos na prática e no 

exemplo de personalidades como L’Espinay e Simbá têm desafiado a fé, a espiritualidade e o 

jeito de fazer teologia de muitas pessoas. As conclusões a que, pouco a pouco, se vai chegando 

não são confortáveis para a igreja-instituição e talvez nem agradem à maioria dos católicos — 

aqui incluídos os que mantêm uma dupla vivência, ou ainda seguem em “trânsito religioso”, 

mas não o querem admitir reflexivamente. 

É até fácil resgatar o sincretismo como condição sociológica de toda religião, afinal, 

nenhuma delas, como fato cultural, existe independentemente das várias tradições de que é 

tributária. Mas o que deduzir teologicamente da opção de um padre católico que nunca 

entendeu ser preciso apostatar de sua fé originária para abraçar a espiritualidade oriunda dos 

orixás? Ou o que inferir do testemunho de um zelador-de-santo que decide cursar filosofia e 

teologia cristã para enriquecer sua experiência mediúnica de base afro-kardecista? E como 

avaliar a apropriação da personagem Jesus de Nazaré por ufólogos espiritualizados que 

garantem ter decifrado empírica (por contato imediato de terceiro grau) e cientificamente o 

sentido soteriológico do universo? 

No primeiro caso, o padre católico que vai ao candomblé (ou volta, caso esteja num 

processo de reassunção de suas raízes étnico-culturais), é plenamente cabível admitir um 

movimento de sincera condescendência cristã com relação a outras tradições espirituais, sem 

que isso implique em qualquer reajuste à dogmática cristã. Um imperativo ético-afetivo pode 

sustentar semelhantes experiências, ou o sincero desejo de melhor conhecer o dia-a-dia dos 

destinatários da missão. A teologia da libertação deu azo, mas não somente ela, a esse tipo de 

engajamento solidário. 
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No entanto, as pessoas envolvidas no processo podem, de fato, vivenciar algum tipo de 

mudança interior, uma vez que se acham expostas a uma experiência pessoal situada na 

confluência de vertentes espirituais não coincidentes, e mesmo contraditórias, em mais de um 

aspecto. Acompanho aqui as considerações de Torres Queiruga, quando este detecta as reais 

dificuldades em se viver mais de uma “fé”, se esta fé “for vivida como o modo radical e 

integral de se relacionar com o Divino e organizar a partir dele toda a existência”.12 A julgar 

pela curta duração de uma vida em comparação com longuíssimos processos de 

interpenetração cultural, o que se pode vislumbrar nessas vivências pessoais não são duas fés 

profunda e coerentemente vividas, sem confusão, mistura ou separação, mas sinceras e 

legítimas inreligionações de determinados elementos descobertos no tesouro de outrem. 

Mesmo na hipótese de censura ou condenação de algum aspecto preterido no poço alheio, devo 

ter a honradez de admitir que posso não estar compreendendo em profundidade minha recém-

adotada religião. 

O segundo caso, o filho ou pai-de-santo que resolve ser seminarista e padre católico, 

também não deveria causar maiores problemas a uma sensata teologia pastoral. Chega a ser 

lisonjeiro, nesses tempos de decadência da hegemonia católica, o fato de haver adeptos de 

outras tradições religiosas interessados em conhecer melhor o cristianismo, eventualmente 

tomando de empréstimo algumas de suas noções e ritos. Nem seria preciso apelar a uma visão 

teológica pluralista para ver aí sinais positivos, desde que se tenha o bom senso de levar em 

conta que tanto do ponto de vista das interações culturais no mundo atual como das 

características bíblicas da revelação divina, estamos falando de processos de extensa duração. 

Ademais, à parte o desconforto que iniciativas como a de pai Simbá possam gerar (além da 

atual impossibilidade jurídica, em sociedades democráticas, de se proibir tais traduções), 

precisamos admitir que o cristianismo tem sido, ao longo dos séculos, um reconhecido 

especialista em agir dessa maneira no embate com outras religiões. Como já vimos, 

ultimamente tem-se chamado essa habilidade cristã de inculturação ou, mais recentemente, de 

inreligionação. Quando membros de outras religiões fazem o mesmo conosco, podemos, é 

 
12 TORRES QUEIRUGA, A. Autocompreensão cristã: diálogo das religiões. São Paulo: Paulinas, 2007. p. 187. 
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claro, dar a essa prática outro nome, mas nem por isso teremos mudado sua consistência ou 

interferido em seus resultados. 

O terceiro exemplo de inreligionação que aludimos (buscadores de ovnis) parece de 

outra ordem, uma vez que seus adeptos neo-esotéricos não se pensam como religião. Talvez, 

no máximo, aceitem para seu grupo o teor de uma espiritualidade. Se fossem europeus, 

poderiam se ver refletidos na proposta de Marià Corbí de uma “espiritualidade laica”: sem 

crenças, sem religiões, sem deuses.13 No entanto, sua fé antropológica traz de modo incoativo 

alguns valores absolutos que o Ocidente habituou-se a ver corporificados na pessoa-símbolo de 

Jesus Cristo. Assim, embora o movimento flerte com a compaixão budista, admita o postulado 

da reencarnação, anseie por um mundo ideal alternativo de viés socialista, declare-se aberto ao 

diálogo com toda e qualquer religião e defenda como método único de conhecimento a 

investigação científica, o certo é que o fascínio exercido pela tradição judeu-cristã é evidente 

tanto em Carlos Wells (o fundador do grupo ufologista Projeto Amar) como na maioria dos 

participantes do Projeto. Sua leitura literal de extensos trechos da Bíblia como “prova” ou 

“indício” de antigas e regulares visitas de seres alienígenas a nossos antepassados é bem 

significativa desses tempos hipermodernos em que soa absurdo crer na Trindade, mas parece 

razoável acreditar em duendes ou no horóscopo do jornal. Talvez tenhamos aqui um exemplo 

da encruzilhada em que estamos todos neste início de século, entre o fim das ideologias e a 

emergência das sensologias, como diz M. Perniola. De um lado, a fé como crença subjetiva e 

como elemento de coesão social; de outro, uma estranha solidariedade entre a credulidade e o 

niilismo: tanto faz acreditar em qualquer bobagem e não acreditar em nada.14 A nova alvorada 

de movimentos híbridos como o Projeto Amar pode estar sinalizando uma futura e original 

reconfiguração do que normalmente entendemos por religião, exigindo do cristianismo que 

escave em seu próprio poço a dimensão experiencial há tanto tempo abafada por conteúdos 

dogmáticos demasiadamente rígidos e estruturas de governo que sabem ao Antigo Regime. 

 
13 CORBÍ, M. Hacia una espiritualidad laica; sin creencias, sin religiones, sin dioses. Barcelona: Herder, 2007. 
14 PERNIOLA, M. Del sentire cattolico, cit., pp. 34-35. Sobre as idas e vindas da crença e da multiforme 
credulidade na sociedade européia contemporânea, um arguto panorama é traçado por J.-Cl. Guillebaud 
(GUILLEBAUD, J.-CL. A força da convicção; em que podemos crer? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007; Ed. 
orig.: La force de Conviction. Ed. Du Seuil, 2005). 
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Os três casos apresentados são, cada qual a sua maneira, provocadores de rearranjos na 

autocompreensão cristã. Saber quem tem direito ou poder para conduzir esses inevitáveis 

processos de doação e recepção de signos (significantes condutores de significados) passa a 

depender, evidentemente, da perspectiva ou instituição a partir da qual os olhamos. O 

candomblé inreligionado de pai Simbá será algo diferente do cristianismo no qual ele bebe e 

não tem porque ser cristianizado à força. Sua espiritualidade sai modificada e enriquecida dos 

componentes cristãos que adotará. Por sua vez, é de se esperar que algo similar aconteça com o 

cristianismo inreligionado na Índia, na África e entre as nações latino-americanas. Sem perder 

sua fé-eixo, a mensagem cristã hibridiza-se nas metáforas que aprende de outras religiões, 

embora não abra mão de sua força metonímica. 

Algo menos arriscado é impossível, pois de um lado, o caráter missionário de levar a 

Boa Nova é irrenunciável para o cristão, e de outro, “todas as culturas são hoje culturas de 

fronteira” (Nestor Canclini), sendo a história de todas elas “a história do empréstimo cultural” 

(Edward Said).  Não temos, pois, outra dimensão disponível para armar nossas tendas.15 

 

A natureza híbrida das experiências religiosas a partir da 
interfaith theology 

Não se pode ignorar as múltiplas vivências e o trânsito religioso neste planeta cada vez 

mais globalizado e “enredado” (web). O pensamento interfaith parece ser a modalidade de 

pesquisa e reflexão mais adequada para enfrentar a pergunta suscitada por tais experiências. 

Porque a teologia do sincretismo trata exatamente disto: é possível que uma pessoa ou grupo 

social vivenciem simultaneamente mais de uma fé? Ou ainda: a mesma fé suporta 

concretizações distintas (fé sincrética)? 

A dúplice resposta tradicional não é desconhecida. Em nome do princípio de não-

contradição, sempre soubemos responder que há deficiência intelectual quando se escolhem 

concomitantemente sistemas (noéticos) de crença que sejam claramente distintos. Mas também 

 
15 Autores mencionados por BURKE, P., Hibridismo cultural, cit., p. 13. 
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é possível admitir, sem grande abalo para as grandes tradições ocidentais, que ao atingir certo 

nível de profundidade espiritual, consigamos relativizar pendências conceituais em benefício 

de clarividências éticas ou puramente místicas. Os exemplos aqui relatados de padre François 

L’Espinay entre os nagôs da Bahia e as vivências dúplices de agentes de pastoral cristãos 

cabem nessa demarcação ética e/ou mística. Do lado da igreja-terreiro de pai Simbá, talvez se 

possa alegar como atenuante, numa tentativa de leitura positiva do lado da ortodoxia católica, 

um movimento invertido da primeira resposta, a saber, a busca de superação de algumas, por 

assim dizer, aporias das tradições mediúnicas graças à aproximação da linguagem conceitual-

dogmática do cristianismo. 

Mas nada disso é o que estamos perguntando aqui. Falamos de uma opção espiritual 

consciente de que pretende alimentar-se de noções conceituais irredutíveis entre si ou seguir 

rituais litúrgicos que conduzem a opções éticas não equivalentes. Tanto padre L’Espinay como 

pai Simbá poderiam, individualmente, possuir essa consciência, embora nenhum dos dois, até 

onde me consta, tenha propugnado essa “terceira via”. Seja como for, para descrever qualquer 

fenômeno menos radical, já contamos com palavras mais bem-comportadas como 

ecumenismo, diálogo inter-religioso, a já ortodoxa inculturação e a estreante inreligionação. 

 

A teologia do sincretismo religioso é ou poderá desaguar numa 
teologia inter(trans-)confessional (interfaith theology)? 

Quando se fala de teologia do sincretismo, é possível entender esse genitivo como 

complemento nominal ou como adjunto adnominal. No primeiro caso, trata-se de um discurso 

formalmente teológico cujo escopo é construir juízos de valor sobre os fenômenos sincréticos à 

luz de determinada mediação hermenêutica. Religiões monoteístas fundadas na crença de que o 

mistério absoluto comunica-se com a relatividade humana localizável no tempo e no espaço, 

acabarão tendo de considerar teologicamente eventuais benefícios e limites de uma 

espiritualidade híbrida. 

Mas o genitivo suporta uma segunda acepção — aliás, cronologicamente anterior à que 

explicamos no parágrafo acima. Esta consiste em reconhecer o sincretismo de fato e estudar 

sua lógica interna. Identificar a(s) teologia(s) subjacentes aos fenômenos de hibridismo cultural 
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e religioso é o que se espera da ciência da religião. Esse cuidado prévio livrará o teólogo da 

apologia ingênua de práticas sincréticas de outrora, tantas vezes decorrentes da violência com 

que o cristianismo e/ou o islamismo se impuseram aos povos autóctones. Sob tais condições, 

só restava às pessoas práticas enviesadas e fragmentares de suas tradições de origem. 

Até aqui, porém, não estaríamos propriamente no âmbito de uma reflexão interfaith. 

Certa teologia do sincretismo poderá até julgar de forma mais ou menos inclusiva os resultados 

aferidos pela ciência da religião, sem com isso se deixar provocar e modificar por eles. Poderá 

mesmo rejeitá-los como incompatíveis com a fé cristã. Mas o que fará toda a diferença será a 

prática. E esta já vem encetando, a duras penas, um novo caminho: líderes cristãos do 

movimento negro optam por resgatar sua identidade ancestral e se perguntam até que ponto 

convém avançar na busca de suas autênticas raízes africanas. O mesmo ocorre na encruzilhada 

das mais diferentes religiões, quando topamos com zen-católicos, aimaras cristãos, hindus 

seguidores do evangelho, chineses iniciados no candomblé, bantos crentes na ressurreição, 

judeus recitadores do Corão. 

Para construirmos uma conseqüente teologia do sincretismo é preciso levar a sério os 

dados fornecidos pela ciência da religião, a saber, que tais conexões interculturais e inter-

religiosas são vivências cotidianas e não caprichosas invenções de algum teólogo ou teóloga. O 

fato novo será a eventual constatação de que as categorias tradicionais cristãs não dão mais 

conta do que se descobrirá no redemoinho formado pela confluência de diferentes mares de 

espiritualidade. 

 

A interfaith theology aprende do sincretismo que não há etapas rumo a 
esta ou aquela religião total, pois nenhuma fé ou espiritualidade 
esgota o Sentido da Vida. 

Uma experiência híbrida pode ser sinal do desígnio divino de se autocomunicar. Entre 

“falar-nos” e ser mal compreendido ou “calar”, deixando-nos totalmente às cegas, várias 

religiões são unânimes em afirmar que a Divindade optou por dizer-nos algo, apesar do risco. 

Desse modo, o sincretismo poderia consistir numa bem-vinda terapêutica para certas escleroses 

dogmatistas das religiões monoteístas. Ele torna imediatamente evidente onde está o problema 
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teológico básico dessas tradições: a revelação de Deus comporta ambigüidades, erros e 

contradições que são inevitáveis graças à nossa maneira humana de aceder à Verdade.16 Mas 

ao mesmo tempo, como nos ensinou a Dei Verbum, permeia todo o trajeto a segura e 

verdadeira pedagog

Pois bem, como ler teologicamente as experiências sincréticas? A teologia pode fazer o 

esforço de pensar uma situação entre-as-fés ou uma fronteira comum ainda livre das 

demarcações religiosas institucionais. Mas que tipo de fé está disponível nessas borderland? 

Trabalhei ao longo deste livro sempre pressupondo uma categoria operativa que talvez ajude a 

entender o que está acontecendo conosco e à nossa volta. Eu a chamo de fé sincrética, 

inspirado na díade fé-ideologia proposta por J.L. Segundo e traduzida por Hermilo Pretto como 

fé política.17 O escopo da díade, em suas três versões, é articular, no interior de uma mesma 

experiência de fé/opção de vida duas forças distintas embora possivelmente complementares: 

de um lado, o quê de absolutez dos valores fundamentais que norteiam escolhas aparentemente 

contraditórias de significantes religiosos (dimensão fé); de outro lado, a relatividade dos 

resultados efetivamente atingidos (dimensão ideológico-sincrética). 

No fundo, seja qual for o termo predileto do leitor, é preciso identificar o modo mesmo 

de uma fé se concretizar ou ser traduzida, uma vez que não existe fé em estado puro; ela só se 

mostra na práxis. Aqui entendo como praticamente sinônimos o sincrético, o histórico, o 

concretizado e o traduzido. O que procuro evitar quanto possível é simplesmente chamar esse 

processo de inculturação, pois existe aí uma diferença de trajeto, ou seja, o ponto de vista de 

onde se observa a criatividade religiosa do povo em ação. Quando digo fé sincrética tenciono 

salientar a autocomunicação divina já atuante nas várias tradições culturais antes, contra ou 

 
16 Cf. SEGUNDO, J.L. O dogma que liberta: fé, revelação e magistério dogmático. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 
2000. pp. 141-144. 
17 PRETTO, H.E. Fé política. Vida Pastoral, 121 (1985), pp. 2-8. Para H. Pretto, já existe na América Latina uma 
consciência, embora minoritária, de uma fé essencialmente política. Todavia, esse novum suscita evidentemente 
forte resistência dentro e fora dos círculos eclesiásticos. O autor apresenta três fatores que explicariam tal 
resistência: (a) a não-aceitação da radical ambigüidade da vida, que induz as pessoas a sonharem com o fim da 
História e a concretização da Utopia; (b) a conseqüente busca de espaços paralelos (fé), sem ambigüidade, ou 
ainda a crença na existência histórica de heróis (santos ou revolucionários) absolutamente inequívocos; (c) a 
ingênua crença nas duas histórias: uma sagrada e pura, porque conduzida por Deus; outra profana e pecaminosa, 
cujo autor é o ser humano. 
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mesmo apesar do contato com as comunidades cristãs, sustentando em sua discreta 

misericórdia as livres escolhas e seleções (algumas, ainda na fase das justaposições) que cada 

indivíduo ou grupo social vai fazendo. Pensar que as pessoas tenham antes que deixar entre 

parênteses sua história de vida, sua cultura e religião para, só depois, em algum “estado de 

exceção” (seja lá o que venha a ser isso!), entrar em comunicação autêntica com o Deus 

verdadeiro é, de um lado, desabonador da livre e amorosa decisão divina de vir a nós a 

qualquer custo, e de outro, significa ceder ao que outrora já fora identificado como 

pelagianismo: o “descomedimento” de pretender chegar à salvação plena na solidão das 

próprias forças, sem nenhum amparo da divina graça.18 

Como diz, quase poeticamente, meu caro amigo Torres Queiruga, “a história da revelação 

consiste justamente nisto: em ir Deus conseguindo que esse meio opaco e impotente para o 

infinito, que é o espírito humano, vá captando sua presença e se sensibilize para sua manifestação, 

entrando assim em diálogo com sua palavra de amor e acolhendo a força salvadora de sua 

graça”.19 O resultado dessa progressiva descoberta do divino amor em nós não cabe numa 

única jurisdição religiosa ou filosófica. A própria tradição cristã o intui em diversos momentos, 

como quando recorda as palavras do Mestre: “No lar de meu Pai muitos podem viver”. 

 

No va para ningún lado quien no sabe donde está20 

Em seu recente O futuro da cristologia, Roger Haight arrisca predizer o rumo que 

poderá tomar o desenvolvimento dessa disciplina apelando para três metáforas. A primeira é 

espacial: “a concepção científica da origem do universo” possibilita “interpretar a criação 

contínua de Deus (...) como uma presença divina e força criativa interna ao próprio processo”, 
 

18 Por isso é extremamente feliz a expressão “maiêutica histórica”, proposta por Torres Queiruga em sua obra A 
revelação de Deus na realização humana (São Paulo: Paulus, 1995). O que revela-nos a revelação no hoje de 
nossa história é o que, desde sempre, já éramos: amados por Deus. E esse segredo banha cada seqüência de nosso 
DNA, cada cômodo de nossa casa cultural, até mesmo os subprodutos que, segundo Paulo, um dia serão 
queimados como palha (1Cor 3,13-17). 
19 TORRES QUEIRUGA, A. A revelação de Deus..., cit., p. 408. 
20 O verso é do compositor porto-riquenho Gilberto Santa Rosa (apud ESPÍN, O. Grace and humanness; 
theological reflections because of culture. Maryknoll-NY: Orbis Books, 2007. p. x). 
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levando-nos “a pensar em um quadro referencial teocêntrico, distinto do arcabouço 

cristocêntrico”. A segunda imagem é temporal: a história e as ciências duras estão forçando-

nos a uma compreensão processual da realidade que, cada vez mais, torna evidente que 

estrangeiros de outrora são hoje “membros de minha comunidade humana de uma maneira 

nova, concreta e prática”, de sorte que pleitear o cristianismo como a única religião verdadeira 

seria, nas palavras de E. Schillebeeckx, “uma virtual declaração de guerra a todas as outras 

religiões”. Assim, pode-se esperar que, aos poucos, idéias a priori de superioridade dêem lugar 

a uma “aceitação a priori do que Deus está fazendo em outras religiões como equivalendo, em 

seus contextos, mais ou menos ao que Deus fez em e através de Jesus”.21 A terceira dinâmica 

proposta por Haight considera que novas informações e experiências são constantemente 

englobadas por nós e expandem nossos horizontes, terminando por nos fazer revisar, a todo 

momento, nossas posições acerca de qualquer assunto. A gradual aceitação do pluralismo é um 

desses casos e vai fazendo com que as pessoas leiam de forma positiva as demais religiões, na 

medida em que reconheçam “Deus como Espírito atuando em seus adeptos” e concluam que 

“uma pluralidade de religiões proporciona ‘mais’ revelação de Deus que uma só religião 

particular poderia fazê-lo”.22 

A intenção de Haight é mostrar, por meio dessas três sugestões, a possibilidade de uma 

cristologia futura reafirmar a divindade formal de Jesus Cristo sem solapar a integridade de sua 

humanidade. Isso será (já é) feito graças ao contexto sempre mais inter-religioso em que 

teremos (temos) de viver, e que nos obrigará (já obriga) a explicar quem é Jesus começando 

quase automaticamente a explicação com um relato sobre a “pessoa histórica” de Jesus de 

Nazaré. Por outro lado, abrirmo-nos sinceramente ao que outras experiências religiosas podem 

nos ensinar (embora nem sempre façam questão disso, como no caso das tradições de matriz 

africana), talvez nos leve, um dia, a concluir que “nós, pessoas cristãs, por intermédio de Jesus, 

[e sem precisarmos abdicar desse Jesus] ficamos sabendo o que Deus está fazendo no mundo 

todo através de várias religiões”. Isso poderá nos levar a uma ratificação realista, mas não 

exclusiva, da divindade de Jesus, ou seja, embora “atue em Jesus de uma forma distintiva e 

 
21 Schillebeeckx foi citado por HAIGHT, R. O futuro da cristologia. São Paulo: Paulinas, 2008. p. 164, nota 8; os 
demais excertos: p. 163 e 164. 
22 IBIDEM, p. 164. 
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historicamente singular”, o Divino “também pode estar presente e atuante em outros símbolos 

históricos de Deus que igualmente são singulares”. 

O que R. Haight está sugerindo é exatamente isto: que, talvez, no futuro, uma 

cristologia decididamente ortodoxa seja capaz de afirmar que Jesus é divino de uma maneira 

tal que não exclua a divindade de mediadores oriundos de outras tradições espirituais. Mais: 

uma consciência pluralista futura poderá julgar “que restringir a divindade a Jesus signifique 

ser infiel à revelação de Deus mediada por ele”.23 

Torres Queiruga pára bem antes de Haight e admite “a autocompreensão do 

cristianismo como culminação definitiva da revelação de Deus na história”. Mas não sem antes 

pavimentar o terreno com, pelo menos, três novas categorias suficientemente elásticas para 

possibilitar ao pensamento de avançar nos limites do ortodoxo na direção pluralista. Ele propõe 

ser pertinente um “pluralismo assimétrico” que dê conta do diferente sem inferiorizá-lo, pois 

afinal, sendo a revelação um processo histórico, não é dito que, por verem algo, estejam todos 

vendo tudo na mesma medida e clareza. Em seguida, invocando o realismo devido aos novos 

tempos de intensa pesquisa bíblica e crescente contato inter-religioso, Queiruga apresenta o 

“teocentrismo jesuânico” como garante do delicado equilíbrio entre a centralidade de Deus e o 

papel único e irrenunciável da figura histórica do Nazareno — que se concentra basicamente 

na sua proposta de Deus como Amor ilimitado e perdão incondicional. A terceira categoria, 

que venho adotando ao longo deste livro, é a “inreligionação”, sem dúvida, um evidente 

avanço com respeito a sua prima-irmã “inculturação”.24 

Queiruga consegue, dessa forma, ver com bons olhos um “ecumenismo in fieri” que já 

faz com que “as instituições cristãs [estejam] real e verdadeiramente presentes [como no caso 

da comunidade híbrida de pai Simbá] nas demais religiões, da mesma forma que estas [práticas 

ancestrais dos antigos “bárbaros”, rituais enquistados no catolicismo popular] estão presentes 

 
23 IBIDEM, respectivamente pp. 167 e 168. 
24 TORRES QUEIRUGA, A. Autocompreensão cristã: diálogo das religiões, cit., respectivamente, pp. 191; 93-102 
(pluralismo assimétrico); 102-122 (teocentrismo jesuânico) e 167-188 (inreligionação). 
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na religião cristã”.25 Por outro lado, creio que a direção vislumbrada por Haight para os 

próximos desenvolvimentos cristológicos já represente a iminência de um novo patamar do 

discurso teológico — justamente, a interfaith theology. 

Esta decorre dos resultados da teologia cristã contemporânea, que redescobriu a 

revelação divina como um processo histórico, com etapas que têm seu sentido próprio (Dei 

Verbum 15: a pedagogia divina), mas não são definitivas. Nesse processo, o povo bíblico 

(autores e comunidades leitoras) sempre procurou modular em linguagem humana o sopro e as 

ressonâncias do divino mistério. Daí provêm a força e a fraqueza do umbral cristão: este 

depende intrinsecamente de uma experiência ineludível que só tem sentido se o indivíduo a 

fizer por si mesmo. E nem é garantido que o resultado deva necessariamente configurar-se 

como uma comunidade nitidamente cristã (ao menos, nos moldes em que a podemos descrever 

hoje). Mesmo que o fosse, isso não eliminaria os inevitáveis percalços da tradução concreta 

desse encontro, ou seja, de nossa espiritualidade cotidiana. 

Tal ambivalência não é em si um defeito; fomos constituídos assim. Por isso, as 

experiências sincréticas são também variações de uma experiência de amor. E se fazem parte 

da revelação as maneiras como os povos foram e continuam chegando, tateantes, a seus 

insights, o sincretismo só pode ser a história da revelação em ato, pois consiste no caminho real 

da pedagogia divina em meio às invenções religiosas populares. 

Que teologia daria conta de traduzir conceitual e adequadamente uma experiência como 

essa? Não precisamos ser afoitos em respondê-lo para não acabar confundindo o rolo 

compressor eclético do “tudo cabe” com a intuição universal e pluralista de que “todos cabem”. 

Pode ser um trunfo nesta fase reconhecer que nem teria sido pensável uma teologia inter ou 

transconfessional se não fossem os passos prévios dados pelo pensamento ocidental. A 

 
25 IBIDEM, p. 195. A expressão “ecumenismo in fieri” merece o mesmo cuidado sugerido acima para “macro-
ecumenismo” (Cf. CATÃO, F. Falar de Deus: considerações sobre os fundamentos da reflexão cristã. São Paulo: 
Paulinas, 2001. pp. 208-209). 
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pergunta e as dificuldades de uma “teologia entrefés” decorrem do caudal monoteísta trinitário 

que as gerou.26 

Creio que essa última consideração sela o limite além do qual não poderemos seguir 

sem banalizar a própria busca. O projeto teológico interfaith assinala uma encruzilhada. Não 

parece epistemologicamente difícil avançar na proposta de uma ética (H. Küng) ou ethos (L. 

Boff) mundial; e será sempre simpático enveredar por um caminho místico que supere as 

demarcações teo-lógicas (R. Panikkar). Também é fácil descartar pastiches de pluralismo 

religioso como os blockbusters da trilogia Matrix. Mas ainda nos retém do lado de cá a velha 

noção de verdade. 

Um autor assumidamente interfaith como J. M. Sahajanada nos propõe que “a verdade 

não pode ser definida, porque cada definição da verdade é como um túmulo e somente os 

mortos são postos em túmulos”.27 Entender isso é avançar pelos caminhos da sabedoria, pois 

“a sabedoria nasce de uma mente virginal, em que o poder do conhecimento é silenciado”.28 É 

óbvio que, para aceitar tais asserções, temos de assumir, com H.-C. Askani, que a 

reivindicação da verdade tem na filosofia diferente significação do que numa religião. Na 

primeira, “a reivindicação implica e exige a confrontação e o diálogo entre as filosofias. Na 

religião, no entanto, há uma maneira de se sentir obrigado e de se comprometer que é tão forte, 

tão extrema, tão única, que cada comparação seria, por isso mesmo, uma indiscrição 

profunda”.29 

Contudo, aqui estamos a fazer teologia, ou seja, elaborando uma reflexão ou 

especulação acerca da Realidade última que parte dos dados oferecidos por determinada 

tradição espiritual — em geral, referendados por um acervo coerente de escritos — que pode, 

ou não, chegar à adoração da Realidade afirmada.30 De outra parte, uma linguagem apta a furar 

 
26 Quanto aos perigos e questionamentos a uma teologia entrefés que possam provir de teólogos originários de 
outras tradições religiosas além da cristã, não cabe a mim elencá-los aqui. 
27 No original: “truth cannot be defined because every definition of the truth is like a tomb and only the dead are 
put into tombs” (SAHAJANADA, J.M. You are the light; Rediscovering the eastern Jesus. Winchester (UK): O. 
Books, 2006. p. 813). 
28 A “wisdom is born of a virginal mind, in which the power of knowledge is silenced” (IBIDEM. p. 149). 
29 Askani é citado por TORRES QUEIRUGA, A. Autocompreensão cristã, cit., p. 96. 
30 A teologia, embora possa questionar um ou mais dados ou a interpretação destes que nos chegam via tradição, 
não questiona a tradição em si. Aliás, é premissa da reflexão teológica admitir a tradição como consistente 
doadora de sentido, isto é, como fonte com razoáveis chances de ser verdadeira por remontar a um conjunto 
coerente de testemunhas referenciais, por sua vez conectadas a uma origem ontológica presumida. 
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bloqueios meramente ideológicos ou axiológicos é a eficiente linguagem científica. Inábil para 

nos dizer a verdade cabal, ela pode, sim, desmascarar pretensas verdades e superar impasses 

que as viseiras religiosas e dogmáticas não conseguem destrinçar sem anátemas ou 

derramamento de sangue. 

O que virá nas próximas décadas pode significar uma nova aliança entre religião e 

ciência, entre teologia e ciência da religião. Realidades como as vivências espirituais 

sincréticas estão literalmente rompendo diques e tornando porosas fronteiras onde pode estar 

nascendo uma nova possibilidade de nos reeducarmos como seres humanos. 
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Elementos para uma abordagem 
teológico-pastoral sobre tráfico de pessoas 

Carmem Lussi 

  
 
 
 
 
 Resumo: A primeira parte do artigo explicita algumas das características do 

tráfico de pessoas na perspectiva da missionariedade da Igreja local a partir de 
três perguntas ou questionamentos estratégicos. Os mesmos facilitam a 
compreensão da questão e sua correta colocação no contexto das muitas 
demandas e dos inovadores desafios que a realidade contemporânea põe à fé e 
às comunidades que a vivem. Seguem reflexões bíblicas que ajudam a 
aprofundar e qualificar a abordagem dos temas anunciados. Enfim, são 
sugeridas algumas indicações de percurso, no horizonte de um planejamento a 
médio e longo prazo em contexto eclesial e em perspectiva inter e 
transdisciplinar. 

 Palavras-chave: tráfico de pessoas, violência, missionariedade, desafios 
eclesiais. 

Há anos o tema tráfico de pessoas, que em alguns idiomas chegou a ser chamado de 

novo mercado ilegal de pessoas (em italiano: tratta), referindo-se aos séculos do tráfico de 

escravos, tornou-se o foco da atenção e do serviço de muitas pessoas e instituições – 

também – em âmbito eclesial. Em certos países o compromisso pela causa tem décadas de 

experiência, o que levou até mesmo as instituições engajadas no compromisso a participar 
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ativamente da preparação dos estudos e propostas que culminaram no Protocolo de 

Palermo.1 No artigo 3 do referido Protocolo a definição de tráfico de pessoas é a seguinte: 

o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao 
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração.2 

O mesmo artigo especifica que a exploração pode ser sexual ou por qualquer outro fim, 

até mesmo para a extração de órgãos. Sem entrar em outros detalhes sobre a definição, 

adota-se este conceito no presente artigo, entendendo-o genericamente, na condição de 

manter a distinção entre o tráfico de pessoas para fins de exploração, cujos sujeitos 

traficados permanecem vítimas depois do deslocamento ou movimento migratório, e o 

contrabando de migrantes (normalmente por deliberada decisão dos migrantes interessados, 

cuja liberdade é garantida uma vez chegados ao país de destino), através de fronteiras 

política ou fisicamente fechadas, o que não é tema de reflexão neste texto. 

Do que estamos falando? 
Pelo seu caráter escandaloso e os efeitos nefastos sobre as vítimas, o tráfico de pessoas 

tornou-se, em poucos anos, tema de interesse político e midiático em muitos países.3 Mais 

 
1 Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, que instituiu dois 

protocolos complementares: um sobre contrabando de migrantes e o outro sobre o tráfico de pessoas, cujo 
título oficial é “Protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra crime organizado transnacional 
relativo à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas, em especial crianças e mulheres”. Cf. os 
dois artigos referentes ao tema publicados na REMHU 16(31) (2008): RODRIGUEZ, G.; OLIVEIRA, 
Marina. Trata de personas y trafico ilicito de migrantes. p. 461-467. CARNEIRO ARY, T.; MAIA, A. C. 
Trafico de seres humanos na sociedade internacional contemporânea. Globalização, políticas migratórias e 
os esforços multilaterais de combate. p. 495-503. 

2 O texto completo em português está disponível no site do Ministério das Relações Exteriores, junto ao 
texto do decreto de março de 2004 com que o presidente da República promulga, no Brasil, o referido 
Protocolo: <http://www2.mre.gov.br/dai/m_5017_2004.htm>. 

3 Apesar de muito recentemente estar havendo um forte aumento do número de estudos sobre temas afins ao 
tráfico de pessoas, no contexto universitário, já foi motivo de crítica e questionamentos o fato de a 
academia, em geral, não se ter ocupado suficientemente das várias formas de migrações compulsórias. 
Vainer, por exemplo, fala deste como “ponto cego da(s) teoria(s) migratória(s)” em “Deslocamentos 
compulsórios, restrições à livre circulação: elementos para um reconhecimento teórico da violência como 
fator migratório”, p. 822 e 832. O autor considera que o fato migratório, quando a pessoa é (mesmo 
implicitamente) obrigada a emigrar, por alguma razão, como acontece com a “guerra do desenvolvimento”, 
constitui uma situação de violência (p. 828). “O reconhecimento da violência como fato migratório 
constitui programa teórico da maior importância, do qual depende introduzir no campo dos estudos 
migratórios o conjunto de processos de deslocamento de populações que têm como elemento central e 
dominante o exercício do poder” (p. 832-833). 

http://www2.mre.gov.br/dai/m_5017_2004.html
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do que os governos, foi a sociedade civil e com esta as Igrejas e suas instituições que 

entraram em campo e assumiram papéis importantes, sobretudo na defesa das vítimas e na 

sensibilização, entendida como canal privilegiado de prevenção. Entretanto, a aproximação 

do foco com intuito pastoral requer uma série de diferenciações. Essas, entendidas como 

dimensões da questão ou aspectos de seu rosto, não são separáveis, mas, analisadas 

separadamente, oferecem elementos de compreensão e interpretação que podem favorecer 

uma visão mais real e perspectivas de intervenção mais coerentes com o todo que a 

temática implica, não só o peso moral e ético que seu título imediatamente sugere. 

O tráfico de pessoas é um processo local, nacional, internacional de mercantilização 

explícita ou velada que implica a exploração, a desumanização através de múltiplos meios, 

a violação da dignidade humana. Tal processo tem a marca da transversalidade histórica da 

classe social, do gênero, da etnia, da geração. É processo que incide em muitos lugares, em 

nível de microssistema, mas que, para compreender sua força e combatê-lo, tem de ser 

conhecido em seu poder e em suas origens macroestruturais. Para combater o tráfico é 

necessário enfrentar o tema nas suas raízes e não somente trabalhar suas consequências. É 

preciso questionar esse modelo econômico e o modelo imperialista que produz e reproduz, 

entre suas formas de violência e exploração, o tráfico de pessoas. Existe uma ligação 

intrínseca entre tráfico de pessoas e situações de desigualdades, exploração e corrupção. 

Lutar contra o tráfico de pessoas significa lutar pelos direitos de todas as pessoas, em geral. 

Assim como sem o compromisso de homens e mulheres e instituições que se definem como 

promotores e defensores dos direitos humanos. 

A priori, vale lembrar que, apesar de muitas vítimas do tráfico serem abusadas 

sexualmente e muitas também serem submetidas à prostituição forçada, não é este o foco 

do problema. No contexto eclesial o tema sexo, e até a sexualidade, é tabu, o que dificulta 

ainda mais a aproximação das pastorais e dos discursos públicos ao tema tráfico pela sua 

ligação com o mercado do sexo. Se por um lado a prostituição e o tráfico não se equivalem, 

por outro lado é indiscutível que um compromisso eclesial pela defesa da vida e dos 

direitos humanos das vítimas do tráfico pode conduzir ao confronto com o tema 

sexualidade. Particularmente entre os crentes, que assistem as vítimas, para prevenir e até 

mesmo para reverter o quadro de usuários de sexo a pagamento, que podem se encontrar na 

comunidade. 
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Tráfico de pessoas como violência 
O tráfico e a exploração sexual não são um ataque ao pudor nem, é importante sublinhar, 

um problema simplesmente moral que possa ser abordado em termos de teologia espiritual 

e de homilética. O fato de em muitos países as vítimas do tráfico se mesclarem com 

profissionais do sexo, sobretudo onde esta profissão não é formalmente reconhecida, levou 

erroneamente ao fomento de discursos moralizantes sobre a exploração sexual e a violação 

da dignidade humana e da sexualidade, em particular. A ação e a memória eclesial sobre a 

prostituição, não obstante a palavra de Jesus de que as prostitutas fazem parte do grupo dos 

que precederão a todos(as) no Reino dos Céus, ainda tem um tom prevalentemente 

moralístico e culpabilizante, sobretudo em relação à mulher. Tal visão enfraquece muito as 

estratégias e até mesmo o compromisso eclesial sobre tráfico de pessoas, uma vez que uma 

porcentagem relevante das vítimas é explorada sexualmente. Portanto, vale lembrar que o 

foco do problema no tráfico de pessoas não é sexual. Na sua origem, normalmente o foco 

são os interesses econômicos, cobertos pela corrupção e favorecidos pela pobreza e baixa 

escolarização das vítimas, em grande parte dos casos. Tráfico de pessoas não é 

simplesmente pecado, é crime! 

O aliciamento, a submissão, a chantagem e o uso da força para obter consentimento ou 

raptar pessoas, transportá-las irregularmente para outro lugar, outro país, submetendo-as a 

qualquer tipo de trabalho que viole a liberdade e a dignidade da pessoa, é violência. Uma 

violência invisível, silenciosa e, portanto, facilmente ignorada e esquecida. Trata-se de uma 

violência exercida contra pessoas que, por definição, se encontram em situação de 

vulnerabilidade, e isso depois de ter deixado seu lugar de origem. A situação é também de 

total dependência dos algozes, seja para se proteger do frio, seja para comer, seja para 

qualquer outra necessidade, o que coloca a vítima na impossibilidade de prover uma 

solução para a situação em que se encontra. O crime do tráfico de pessoas recorre muito à 

violência psicológica para subjugar a pessoa, intimidando-a por ameaças e chantagens, de 

modo a obter sua passividade. Mais ainda: em muitos casos de tráfico, são usadas 

artimanhas para que a vítima se ligue ao algoz e passe a ser cúmplice de seu próprio 

processo de cativeiro e da violação que sofre. 

As narrativas das vítimas trazem muitas informações também sobre a violência sexual e 

a violência física que os traficantes realizam. Geralmente nas formas de verdadeiro estupro, 
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de obrigação a atos sexuais contra a vontade das interessadas, de tortura com uso de tocos 

de cigarro, água e ferro quentes, agulhas, ou até mesmo formas ordinárias que deixam sinal, 

dado que as vítimas, muitas vezes, não têm margem alguma de movimento e comunicação 

e não podem denunciar. 

Citando Simone Weil, Bingemer afirma que “só ao se libertar de toda dominação da 

força é que o ser humano pode, então, contemplar os três mistérios da existência: a verdade, 

a justiça e a bondade”.4 Como já lembrado, as vítimas do tráfico de pessoas, ainda que não 

tenham sido traficadas para extração de órgãos ou de alguma outra maneira não perderam a 

vida, sem a intervenção externa, só muitíssimo raramente têm alguma margem de 

possibilidade de aceder a tais “mistérios da existência”. Por isso o desafio que o tráfico, 

hoje, coloca às Igrejas é um de seus indicadores de credibilidade, não menos do que 

historicamente usamos julgar sobre o que foi a reação dos missionários e intelectuais 

cristãos diante do tráfico de escravos africanos. “Toda violência é para ela [Simone Weil] 

violação da personalidade daquele que a sofre. Toda violência é ameaça de morte. E isso 

porque atingir a dignidade do ser humano é já atingir sua vida. Da humilhação ao 

extermínio e ao genocídio, são múltiplas as formas de violência...”5 

O mais cruel é que tais crimes podem se perpetuar e até crescer, porque nem a polícia, 

nem as Igrejas, nem a sociedade querem reconhecer sua existência e buscar lentes para vê-

los de fato, para não ter de assumir a humilhação de sua realidade e investir seriamente para 

sua identificação e erradicação. Essa ignorância do fato, de seus mecanismos e de suas 

consequências é cumplicidade com o crime e responsabilidade pelos desastres causados nas 

vítimas e em suas comunidades de pertença – se ainda se pode falar de pertença no caso de 

(ex-)vítimas de tráfico de seres humanos. 

Os atores-sujeitos do crime do tráfico nunca são indivíduos isolados nem agem por 

instinto em um ato desconexo de violência. Trata-se de redes bem articuladas, ações 

altamente planejadas e pontes entre ramificações periféricas e altos pontos-chave que são 

eixos determinantes no mundo do crime e que se alimentam dos pontos de periferia que se 

apoiam e exploram ao mesmo tempo. São ações coletivas e somente uma coletividade bem 

consciente e articulada pode ser barreira para seu desenvolvimento e atuação. 
 

4 BINGEMER, M. C. L. Violência e não violência: força e sofrimento no pensamento de Simone Weil. In: 
DI NICOLA, G. P.; BINGEMER, M. C. L. (org.). Simone Weil, ação e contemplação. Bauru: Edusc, 2005. 
p. 117-118. 

5 Ibid., p. 119. 
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Como explicar que uma cadeia tão longa e complexa de violência exista e atue 

cooptando a cada dia novas vítimas sem ser interceptada por comunidades encarnadas, que 

vivem sua fé e solidariedade nas mesmas realidades de onde partem as vítimas – 

exatamente porque naqueles locais atuam criminosos – livremente? Como entender o 

silêncio e o desinteresse dos crentes pela condição de meninas e mulheres, crianças e até 

homens jovens que, sem vias de esperança de futuro para si e para os seus (sobretudo no 

caso de genitores com filhos em situação de necessidade), desesperadamente, podem 

aceitar propostas arriscadas e enganosas? Como ler a omissão das comunidades cristãs no 

combate e na responsabilização de homens e mulheres que exploram – in loco, ou 

traficando – outros seres humanos? Será a invisibilidade do tráfico apenas uma questão 

estratégica dos traficantes? Não será também questão de lentes e de olhares que não 

enxergam? 

Tráfico de pessoas, corporeidade e violação de dignidade 
Além de ser ato de violência e crime, crime organizado e amplamente pré-meditado, o 

tráfico de pessoas degrada e expõe uma abordagem à corporeidade e à dignidade humana 

que não fere somente as vítimas, mas também quem pensa, organiza e atua em tais ações e 

até mesmo toda a humanidade, que chega a “se acostumar” com tais fatos e já não reage, ou 

não sabe e nem consegue enfrentá-los e bani-los. Uma comunidade cristã que descobre em 

seu seio vítimas, ou agentes do tráfico, fica afetada em sua identidade. É neste sentido que 

muitas conferências episcopais,6 mundo afora, solicitam de suas lideranças e de suas Igrejas 

locais palavras, iniciativas e ações, apesar de ainda faltarem estratégias e experiências que 

ensinem o caminho a seguir diante desta tragédia humana e social. 

O abuso que leva pessoas e quadrilhas a tomar posse do corpo de alguém, violá-lo, 

transportá-lo, submetê-lo a condições desumanas, exigir serviços e comportamentos contra 

 
6 Uma das conferências episcopais mais feridas com o tráfico de mulheres para a exploração sexual, a da 

Nigéria, divulgou, em 2005, uma carta pastoral sobre o tema: Restabelecer a dignidade da mulher 
nigeriana. Na carta pastoral os bispos acentuam como o tráfico do qual são vítimas muitas das filhas 
daquele povo sofrem a “perda total de sua dignidade como mulheres e como seres humanos” e sublinham 
que o tráfico e a mercantilização do sexo não só distorcem o verdadeiro sentido da sexualidade, mas se 
alimentam e até se explicam pela corrupção e a busca desenfreada de dinheiro fácil, muito mais que por 
causas ligadas às relações interpessoais e à sexualidade. Em 2002, a carta pastoral conjunta entre os bispos 
do México e dos Estados Unidos Strangers no longer: together on the journey of hope afirmava: “O tráfico 
de pessoas – no qual homens, mulheres e crianças de todos os lugares do mundo são levadas a outros 
países e submetidos ao trabalho ou à prostituição forçada – intrinsecamente rejeita a dignidade da pessoa 
humana e explora as condições da pobreza global”. 
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a sua liberdade acusam a humanidade de uma transformação das pessoas em mercadoria e 

uma negação da liberdade que se perpetua de muitas maneiras e que tem no tráfico uma de 

suas expressões mais gritantes. Cada vez mais as Ciências Humanas, em geral, e a 

Teologia, em particular, vêm demonstrando o caráter indivisível entre a corporeidade e a 

identidade, expressando ainda mais claramente a evidência de que a corporeidade abarca 

tanto a matéria quanto o espírito. Mostra, também, que sua configuração se constrói 

historicamente, o que significa que, na linha do tempo, vai marcando os passos de sua 

negação e descaracterização de facto.7 

Gebara, em um artigo sobre corporeidade, chama a atenção para alguns traços 

identitários e morais decorrentes da intrínseca relação-identificação do corpo com a 

dignidade e a totalidade do ser da pessoa. Trata-se de uma compreensão da corporeidade 

que, ferida, desintegra o ser e impede a atuação da liberdade de quem é violado(a). O 

tráfico de pessoas destrói pessoas, ferindo corpos. 
Tudo é corpo e não há nada fora do corpo. Mesmo os processos ditos espirituais são processos a 

partir do corpo. E, quando se diz corpo, há de se pensar no plural, nos corpos, na relação e 

interdependência entre todos eles. Há de se pensar que a história humana é, também, a história 

da relação entre diversos corpos convivendo de forma ora harmônica, ora beligerante, ora 

amorosa, na luta cotidiana pela sobrevivência. 

A perspectiva ecofeminista, ao sublinhar a interdependência entre os corpos, sublinha, 

igualmente, nossa realidade pessoal inalienável, nosso chamado à liberdade como fonte 

constante de afirmação de nossa vida diante das múltiplas formas de dominação.8 

É violada a dignidade da pessoa toda vez que o consenso é obtido com chantagem, com 

dinheiro, ou com formas de desprezo que a mulher (especialmente) tenta neutralizar com o 

uso do corpo como espada de dois gumes. É violência à dignidade de qualquer pessoa 

obrigá-la a usar seu corpo operando a separação entre identidade e corporeidade, para 

proteger-se do fato que a exploração sexual pode reduzir a pessoa a objeto ou, vice-versa, 

transformar uma mulher em prostituta e um homem em homossexual por dinheiro. A 

condição de exploração sexual, ou mesmo a exploração em qualquer outro trabalho, quando 

supera os limites do respeito da pessoa, passa a ser uma humilhação que dilacera mente e 

corpo, memória e identidade, percepção de si e percepção do mundo, criando pessoas 

 
7 Cf MOSER, A.Corpo e sexualidade: do biológico ao virtual. In: SOTER (org.). Corporeidade e teologia. 

São Paulo: Soter/Paulinas, 2005. p. 142-176. 
8 GEBARA, I. Corporeidade e gênero: uma perspectiva ecofeminista. In: SOTER, Corporeidade e teologia, 

p. 108-110. 
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psiquicamente fragilizadas e até divididas, cuja reconstrução, quando possível, requer ajuda 

especializada. A violência cria vítimas que se tornam, por sua vez, duplamente vitimizadas, 

porque a condição de vítimas traz consigo outras formas de destruição, em um processo que 

por vezes não tem mais retorno e que leva a vítimas que geram outras vítimas. Entre os 

anéis sucessivos da corrente tem-se a assunção do papel de exploradora, que transforma a 

vítima em algoz, vítima desumana da sua desumanização suportada. 

Confessar com a boca e o coração que o Verbo se fez carne e o Espírito foi derramado sobre 
toda carne implica buscar a experiência e a união com Deus, que assim determina comunicar-se 
com a humanidade, através desta carne, na qual é possível experimentá-lo. Desde aí somente é 
possível começar a reflexão sobre a corporeidade humana e pensar igualmente sua conflitiva 
interlocução com a violência.9 

Com a violação da dignidade a pessoa pode “se acostumar” para não se destruir 

interiormente com o desespero. As sociedades também aprendem a negar os problemas que 

não sabem, ou não querem, gerenciar. Quando se baixa o nível de respeito pela vida, de 

reconhecimento da dignidade do outro, e se aumenta o nível de aceitação e de tolerância 

por formas de desprezo da vida, tais como cumplicidade com comportamentos agressivos e 

corruptos, condescendências com formas de manipulação da verdade, falar e raciocinar por 

estereótipos e preconceitos etc., as premissas para o crime estão colocadas. Quando é 

negada a dignidade de todos os atores em campo, como também a possibilidade de resgate, 

em que termos pode ser desenvolvida e devolvida ao homem e a mulher? 

De quem estamos falando? 
É possível identificar ao menos cinco diferentes sujeitos no tema tráfico. A lista poderia 

aumentar com o aprofundamento sobre pontos de vista diferentes – lugares sociais, 

eclesiais e culturais a partir dos quais podemos ler o fenômeno e suas implicações –, mas 

para o objetivo do presente artigo é suficiente uma distinção por grupos de forças em 

campo. Apesar da necessidade de sublinhar a não pertinência da divisão entre grupos de 

interlocutores, porque a relação entre estes e destes com o tema focal é determinante para a 

visão adotada por cada um no jogo da linguagem e das responsabilidades, a distinção a 

seguir oferece recortes de leitura que o discurso genérico não permitiria. Portanto, mesmo 

 
9 BINGEMER, M. C. L. Corporeidade e violência: o templo profanado. In: YUNES, E.; BINGEMER, M. C. 

L. A bala, a flor e o perdão; violência e reconciliação. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2006. p. 21. 
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assumindo os limites, as reflexões que seguem são sugestões de pistas a serem retomadas, 

mas que se afirmam por autoevidência: vítimas, criminosos, beneficiários dos serviços e 

dos ganhos fornecidos abusivamente pelas vítimas, pessoas com “poder” e saberes para 

incidir em políticas e em serviços sociais e pastorais e, lamentavelmente, também a plateia 

que assiste, ou se distrai, que pode se chamar “sociedade em geral”, ou Igreja local, ou, 

mais claramente ainda, comunidade cristã. 

Nós, não vítimas nem algozes: neutros? 
Não existe neutralidade diante do crime do tráfico de pessoas. Para muitos, o tema é 

distante demais para que se sintam interpelados. Para outros, a vivência de sua brutalidade e 

potência é algo estarrecedor demais para que consigam tomar alguma iniciativa. Entre os 

dois extremos está a comunidade cristã, no seio da qual – e não no vácuo de um suposto 

universo distante – se produzem processos que levam a gerar homens e mulheres em 

situações de fragilidade tal que podem terminar em iscas de traficantes de sexo vendido, da 

mão-de-obra gratuita, ou até da extração de órgãos. Que faz com que uma sociedade 

produza potenciais vítimas de tráfico? Que faz com que uma sociedade não seja capaz de 

impedir a propagação da corrupção e da criminalidade multiplicadora de traficantes de 

seres humanos? São perguntas sem respostas fáceis, mas que não podem ser silenciadas, 

porque não é suficiente pensar nas vítimas para se combater o tráfico de seres humanos. 

O patriarcalismo gera personalidades submissas e frágeis, a pobreza fragiliza e fecha 

horizontes de futuro, a discriminação fundada e fortificada na falta de educação e de 

relações interpessoais e sociais igualitárias se multiplica e multiplica as situações de 

vulnerabilidade psicológica e social, as políticas públicas voltadas ao capital e aos 

interesses de poucos donos do poder econômico-financeiro excluem dos processos de 

desenvolvimento e de emancipação classes inteiras e grupos humanos. Tais processos, 

muitas vezes, geograficamente localizados às margens, e manifestos de uma cultura do 

individualismo, indicam problemas e violações de direitos que, por se referirem a “outros” 

e “outras”, não interessam nem suscitam mais a solidariedade. Por vezes, escondendo-se 

atrás da desculpa de que o problema é grande demais, ou distante demais para nos motivar 

à ação. Essas, entre tantas outras, são algumas das explicações da origem e do fomento do 

tráfico de pessoas. Todas se iniciam e perpetuam nas sociedades de origem e de destino do 

tráfico e de alguma maneira implicam e atravessam as relações sociais entre homens e 
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mulheres – nós –, mesmo que nem sempre nos reconheçamos como, de alguma forma, 

estamos envolvidos(das). 

Reconhecer a dignidade da pessoa humana como eixo condutor da religião, da 

hermenêutica bíblica, dos processos de construção de comunidade, das liturgias, significa 

trazer para dentro das preocupações de uma Igreja e de uma comunidade cristã local esses 

temas e as diretas consequências, tanto para seus membros como para aqueles(as) que 

nunca são pensados como membros da comunidade, nem de saída nem de chegada, mas 

que, igualmente, são filhas e filhos de Deus: as vítimas. 

O desinteresse pelo tema é uma das maiores acusações das vítimas e de seus familiares 

às comunidades e à sociedade em geral. Apesar de ser um tema e uma realidade 

eclesialmente ainda pouco conhecida, grupos com motivação pastoral e congregações 

religiosas femininas estão entre as instituições que, no mundo, são as mais comprometidas 

com a causa. 

Eles e elas, “culpados” diretos e indiretos: 
as vítimas e os(as) beneficiados(as) pelos seus serviços 

Quem são as vítimas? Não é objetivo deste artigo traçar um perfil das vítimas, mas 

somente refletir sobre sua identidade – mais precisamente a relação – enquanto a 

possibilidade de interlocução é a única via, de fato percorrível, para que as vítimas tenham 

acesso a projetos de vida para o futuro e, quem sabe, recuperação da dignidade. 

Parafraseando Kristeva,10 pode-se afirmar que as vítimas do tráfico estão ancoradas (só) 

em si mesmas, jogadas pelos empurrões de desconhecidos, entre dois leitos de um rio sem 

vida, que separa humilhação e coragem, gerando o silêncio como única arma de defesa. 

“Não dizer nada, nada a dizer, nada é dizível.”11 E como todos somos (um pouco, ou 

muito) estrangeiros a nós mesmos, a radicalidade da experiência existencial, da violação 

psicológica, social, físico-sexual, geográfico-cultural etc. que vivem as vítimas de tráfico as 

distancia radicalmente do nível de experiências existenciais dos humanos desta terra, 

colocando em uma radical impossibilidade de relações as pessoas arrastadas aos circuitos 

do tráfico. Suas identidades ficam aquém de qualquer possibilidade de interação, mesmo 

consigo mesmas. Por óbvias razões, tal impossibilidade é gerada pelo medo e pelos traumas 

 
10 Cf. KRISTEVA, J. Stranieri a se stessi. Milano: Feltrinelli, 1990. p. 10-27. 
11 Ibid., p. 21. 
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vividos, seja pelas agressões, seja pela sociedade, porque a qualidade da relação se encontra 

raramente à altura do desafio. 

Para as vítimas do tráfico, a sociedade se divide entre os que tiveram acesso a alguma 

informação genérica do fato de que elas são vítimas, portanto as caracteriza como tal, 

identificado-as pela violência suportada e impedindo, assim, qualquer possibilidade de 

relação, e os que nada sabem e por isso mesmo nenhuma possibilidade têm de interlocução 

pela estranheza entre os dois mundos, reciprocamente. Nenhuma chance, portanto, de vida 

e projetualidade para quem atravessou o inferno do tráfico? Há quem responda 

positivamente à questão. Os cristãos sabem que a última palavra é a da esperança e da vida. 

E a sabedoria do amor pode ensinar caminhos. 

As principais vítimas são as mulheres. No tráfico existem crianças, sobretudo meninas, e 

também, mas em menor número, homens, estes para exploração laboral mais do que sexual, 

provavelmente. Quando as vítimas são crianças,12 os termos se fixam nos direitos da 

infância muito mais do que na exploração sexual, por ser o tráfico de um conjunto de 

violações que atacam a criança em muitos aspectos, além da violação sexual. Antes de 

serem vítimas de tráfico, jovens e mesmo adultos são vítimas de outros sistemas de 

exclusão e discriminação sociocultural e econômica, se não também religiosa e racial, de 

gênero e de herança histórico-geográfica etc. E no jogo dos processos de vitimização na 

sociedade contemporânea não só a pobreza, mas certamente o poder fragiliza e até elimina 

pessoas dos mecanismos de sucesso da vida e da realidade em que vivem, o que explica 

muitas formas de “retorno”, como também certas estratégias que acabam sendo formas 

sutis de entregar as pessoas na boca do leão, pessoas que só tardiamente são identificadas 

como vítimas de tráfico. Estudos feministas mostram amplamente como o peso do 

machismo internalizado pelas mulheres pode ser ainda maior do que aquele assumido 

diretamente pelos homens. Assim, o poder de minimização do outro, da mulher e do 

homossexual, por exemplo, significa força de destruição, porque ataca a identidade do 

outro, que não sabe e não consegue opor resistência, entre outras razões, porque já tem 

internalizado a lógica do opressor. Não que o patriarcalismo signifique sempre opressão, 

mas sua visão da mulher o favorece. É nesse sentido que se defende a necessidade de 

relações sororais para resgatar e até para imprimir nova visão na personalidade feminina, 
 

12 Nos limites deste texto e das competências da autora, não é possível aqui aprofundar sobre a complexidade 
do tráfico de crianças. Remete-se, portanto, a bibliografia própria. 
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porque “um relacionamento de amizade, de solidariedade e de sororidade pode se tornar um 

movimento revolucionário e profético – movimento capaz de romper esquemas relacionais 

milenares e gerar novas relações humanas”.13 

Acredita-se que a aliança entre mulheres, além de gerar vida, é passagem fundamental 

no processo de re-apropriação de um autorreconhecimento das mulheres de suas 

identidades, de sua posição e missão no mundo e nas relações, podendo-se, assim, subtrair à 

sutil expropriação que o patriarcalismo teria exercitado. Tais progressos desenvolvem para 

as mulheres a relação de cumplicidade e sororidade entre elas, substituindo as formas já 

arcaicas e tradicionalmente assumidas por elas mesmas de ciúmes e desconfianças 

recíprocas. Esta seria uma das causas da fragilidade de gênero que está na base da 

incapacidade de opor resistência ao poder manipulador simbolicamente presente na pré-

história do itinerário standard das vítimas de tráfico. 

Parte do tráfico é destinada à extração de órgãos e os beneficiados por tais órgãos são 

absolutamente anônimos. Parte é destinada à indústria da mão-de-obra de baixo custo, 

conhecido atualmente como trabalho degradante, ou equivalente a trabalho escravo, cujos 

beneficiários são, em parte, os mesmos criminosos mandantes do tráfico. Todavia existe 

grande parte de vítimas cuja exploração passa por usuários de seus serviços, que são 

normalmente serviços sexuais. Os “clientes” de menores se chamam pedófilos. E como se 

chamam os clientes de homens e mulheres induzidas, ou obrigadas a alguma forma de 

prostituição? Não existe um nome para identificá-los, porque a sociedade ainda não 

aprendeu a pensar tal realidade, a identificar e responsabilizar tais sujeitos. Nesse sentido, o 

papel da sensibilização confiado à sociedade (e às comunidades cristãs), revela toda sua 

potencialidade, pois, se por um lado tais cúmplices são criminosos, por outro lado são 

muitas vezes as únicas pessoas que encontram as vítimas e podem quebrar as correntes que 

as amarram. 

Vítimas do quê? De quem? Os criminosos e seus cúmplices 

 
13 WEILER, L. Apresentação. In: FRIGERIO, Tea. Patriarcalismo e antagonismo entre as mulheres. 

Construir a solidariedade a partir do Livro de Rute. São Leopoldo: Cebi, 2007. p. 6. Frigerio apresenta no 
volume uma releitura do livro de Rute, a partir da redescoberta de um principio hermenêutico feminista 
que “busca rever os fundamentos da sustentação patriarcal que alienam a mulher e o homem. Trata-se de 
uma nova compreensão antropológica do ser humano e das relações que as pessoas estabelecem entre si e 
com o universo” (p. 16). 
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Aos cristãos foi ensinado que se fala do pecado sem usar o nome do pecador. Se assim 

fosse para o tráfico, tratar-se-ia de uma comunidade-cúmplice, pois não existe neutralidade 

diante do mal: diante dele, ou o combatemos ou o favorecemos! Defender e proteger 

possíveis vítimas, ou fazer parte dos(as) que as abandonam a si mesmas, ou até as induzem 

aos canais de captação de seres-objetos para traficar. 

Além das organizações criminosas, o tráfico se alimenta até mesmo de sujeitos 

absolutamente mimetizados nos papéis de figuras familiares e/ou próximas às vítimas, o 

que torna a prevenção uma tarefa difícil e, por vezes, impossível. Tios(as), amigos(as) de 

família e microempresários(as) fazem parte do tipo de perfil que os criminosos, sobretudo 

os(as) aliciadores(as), podem ter. 

Entre os cúmplices, cada vez mais são incluídos os gestores públicos e todas as pessoas 

na posição de “poder” e de “suposto saber” que podem intervir no combate ao tráfico em 

todas as suas fases, desde a prevenção e responsabilização dos culpados até a assistência 

qualificada às vítimas. E qual seria o papel da academia nesta empresa? 

Por que falamos do tráfico? 
Como vem sendo apresentado o tema, o tráfico de pessoas pode ser entendido como 

violência e violação da dignidade da pessoa, como corrupção e destruição das relações na 

exploração de pessoas em situação de vulnerabilidade, como ponta de iceberg dos 

problemas na relação com a corporeidade, cuja expressão iconográfica tradicionalmente 

usada como bode expiatório é a prostituição, como pobreza humana e sociocultural, entre 

muitas outras perspectivas que poderiam revelar ainda mais do que este drama significa 

para quem vive nele e para as sociedades implicadas. 

Uma reflexão mais ampla sobre o tema prostituição, em particular, ajuda – no contexto 

eclesial – a tirar certas máscaras e a entender muitos dos mecanismos subjacentes aos 

comportamentos que vêm sendo adotados na leitura e nas respostas, ou não respostas, com 

as quais as Igrejas locais se têm posicionado diante da questão. 

É comum a referência à religião e à tradição para justificar o repúdio e a condenação da 

prostituição, recorrendo normalmente a razões morais, especialmente nos países em que 



  

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27 14

                                                

esta não é reconhecida como profissão.14 Será mesmo a relação com a prostituição a razão 

pela qual combater o tráfico de pessoas? No caso do tráfico, a prostituição aparece com 

características decididamente diferentes, entre as quais as principais são: a prostituição 

como situação socioprofissional e humano-psicológica, onde traficantes podem facilmente 

“pescar suas vítimas”; a prostituição como lugar-forma da exploração – talvez a mais 

comum no tráfico internacional de pessoas – a que são submetidas as pessoas traficadas e, 

de modo particular, clientes, sobretudo homens, que em ambos os contextos alimentam o 

mercado pagando e usufruindo de sexo, violência e abusos sobre as pessoas que se 

encontram na posição de mercadoria. 

Todavia não é o tipo de trabalho que a vítima pode ser obrigada a fazer que justifica, 

para os cristãos, o imperativo de se ocupar do tráfico. Como já visto anteriormente, a 

dignidade violada, que favorece o tráfico, e a dignidade negada através do tráfico é que 

impõem a atenção ao tema. 

Junto à dignidade e à proteção dos direitos humanos, o combate à corrupção e a todas as 

formas do mal que o tráfico abarca e representa afirmam, por oposição, em nome do Deus 

que creem ser dedicação total, a fé na vida e a radicalidade do seguimento de Jesus Cristo. 

Na escuta da Palavra 
O tráfico de pessoas tem, na Bíblia, menos referências do que as que se pode encontrar 

sobre a violência e a prostituição. Os três temas, todavia, divergem e convergem ao mesmo 

tempo e a distinção se faz necessária para poder qualificar a reflexão. Sendo as “vítimas” o 

foco deste texto sobre o tráfico, serão apresentados breves aprofundamentos de duas 

categorias principais sobre as quais os estudos bíblicos oferecem análises que se 

apresentam particularmente iluminadoras para o tema: a violência na Bíblia e a 

prostituição15 em Israel. Para o primeiro tema um estudo de Paul Beauchamp16 será a 

 
14 No site do Ministério do Trabalho 

(<http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf>) é reconhecida a 
profissão de “Profissional do sexo”, cujo CBO é 5198 e a descrição é a seguinte: “Garota de programa, 
Garoto de programa, Meretriz, Messalina, Michê, Mulher da vida, Prostituta, Trabalhador do sexo. 
Descrição Sumária: Buscam programas sexuais; atendem e acompanham clientes; participam em ações 
educativas no campo da sexualidade. As atividades são exercidas seguindo normas e procedimentos que 
minimizam a vulnerabilidades (sic) da profissão”. 

15 Apesar de a prostituição não coincidir com a exploração sexual, por razão de rigor hermenêutico, não se 
pode aplicar categorias contemporâneas a temas que não eram presentes ou não foram tratados nos textos 
bíblicos. Assim, o tema da prostituição, tratado por muitas biblistas e teólogas feministas, ajuda a 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
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referência bibliográfica principal, enquanto para o segundo a indicação bibliográfica será o 

estudo de Tânia Mara Vieira Sampaio sobre o livro de Oseias. 17 

Já foi afirmado que 

em uma sociedade que define a si mesma por meio de uma ordem “adequada” (neste caso 
específico, patriarcal) de relações sexuais, imagens textuais da transgressão sexual de mulheres 
(incluindo estupro e adultério) retratam a desintegração dos laços sociais. Não somente nos 
profetas, mas em todas as narrativas bíblicas, encontra-se persistentemente uma representação 
de questões sociais e políticas mediante histórias de encontros sexuais, lícitos e ilícitos. 
Podemos citar a história da corte de Davi [...] as três narrativas bíblicas que vinculam estupro e 
guerra (Gn 34; Jz 19 e 2Sm 13) sugerem a presença de uma convenção literária na qual o corpo 
feminino representa o corpo social, de modo que a violência sexual do estupro serve como 
metonímia para a violência entre grupos.18 

Tais notas não são indicações pertinentes para uma metainterpretação do peso 

paradigmático do que o tráfico de pessoas diz sobre a sociedade contemporânea? Sem 

forçar analogias, a dilacerante crueldade do tráfico de pessoas mostra até onde pode chegar 

a humanidade que renega – ou nunca entendeu nem acolheu para poder interpretar 

adequadamente as lógicas do Reino. Se “o corpo da mulher é o corpo social”, o 

compromisso de uma comunidade local na causa significa também o exercício de uma 

profecia e o assumir de uma responsabilidade que caracteriza a Igreja como aquela 

comunidade dos que “foram ver” e fizeram o mesmo que viram o Mestre fazer, na estrada 

de Jericó e na Última Ceia. 

A Bíblia não tem as respostas dos problemas que só formulamos na atualidade, porém 

podemos formular perguntas relevantes para os temas de hoje diante do texto bíblico, em 

sintonia com os propósitos do Deus da vida, porque a hermenêutica bíblica inclui o 

estabelecimento de um diálogo entre a Bíblia e a vida.19 Nesse sentido, a comunidade cristã 

pode atingir sabedoria e inspiração a partir da reflexão sobre o tráfico de pessoas na escuta 

 
aprofundar também o tema da exploração sexual. Sobretudo, favorece a introdução e até a argumentação 
para que o assunto em debate seja de domínio não só de especialistas, mas de quantos, na comunidade 
cristã, buscam, na Palavra, luz e sabedoria para respostas eclesiais ao desafio que o tema representa 
atualmente. 

16 BEAUCHAMP, P.; VASSE, D. A violência na Bíblia. São Paulo: Paulus, 1994. 
17 VIEIRA SAMPAIO, T. M. Movimentos do corpo prostituído da mulher. Aproximações da profecia 

atribuída a Oseias. São Paulo: Loyola, 1999. VIEIRA SAMPAIO, T. M.; SCHWANTES, M. Oseias; uma 
profecia diferente. São Leopoldo: Cebi, 2005. 

18 Cf. BRENNER, A. Profetas; a partir de uma leitura de gênero. São Paulo: Paulinas, 2003. p. 116-117. 
19 Cf. VIEIRA SAMPAIO, T. M. Elementos significativos da hermenêutica bíblica feminista. In: Sentimos 

Deus de outra forma: leitura bíblica feita por mulheres, Belo Horizonte: Cebi, 1994. p. 52-58. 
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da Palavra. O resgate da dignidade das vítimas de tráfico, como de tantos(as) outros(as) 

esquecidos(as) da história, é um imperativo diante do qual a missionariedade da Igreja 

revela sua consistência ou sua estranheza com a revelação bíblica do Deus de Jesus Cristo. 

Fazer hermenêutica bíblica em companhia de mulheres e homens abusados sexualmente, 

violentados, forçados a trabalhos degradantes e em regime análogo ao da escravidão, ou na 

memória de quantos foram mortos para a extração de órgãos não é uma hipótese, porque, 

socialmente, a reunião das vítimas na mesma mesa da Palavra com uma comunidade de 

“normais” parece inviável. No entanto esta é a única possibilidade que tais pessoas têm de 

esperança. Porque, se uma comunidade cristã local assume a igual dignidade de todos(as) 

diante de Deus, as vítimas ainda podem ter – um dia – uma comunidade (porque, se 

tivessem tido uma comunidade antes, talvez nunca estariam no papel de vítimas hoje). De 

fato, a comunidade é “aquela realidade de comunhão na qual aprendemos a partilhar a vida, 

a amar, a nos tornar quem somos e a continuar a viagem... é o acontecer de um espaço de 

partilha no qual habitamos na limitação e somos chamados a fazê-lo com 

responsabilidade”.20 Para nós e por todos(as). 

A violência na Bíblia 
A violência faz parte da história da humanidade pecadora. E a Bíblia narra amplamente 

como a violência foi permeada em toda a história de Israel. Mesmo no Novo Testamento, 

sobretudo, em sua linguagem e no imaginário com que manifesta a fé na vitória de Cristo, 

não faltam expressões de violência, física e verbal.21 No texto bíblico (no tráfico também), 

a violência é idolatria de algo (poder, deuses vizinhos, dinheiro...), é mentira, é violência 

verbal, é falso culto (Ez 16, 20s denuncia os sacrifícios humanos), é negação do outro e do 

Outro. Violência por sexo e por conquistas não é de hoje. 

O texto bíblico assume a violência que o povo conhecia, vivia, ou de que era vítima, e a 

transforma. Não é objetivo deste estudo aprofundar o tema da violência na Bíblia, mas 

somente abrir uma janela à abordagem deste em relação à violência do tráfico de seres 

humanos. 

Beauchamp e Vasse apresentam uma definição de violência à luz da Bíblia:22 

 
20 MANCINI, R. L’uomo e la comunità. Magnano: Qiqajon, 2004. p. 11 e 17. 
21 BEAUCHAMP, VASSE, A violência na Bíblia, especialmente o capítulo 5, p. 71-92. 
22 Ibid., p. 28. 
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A Bíblia nos ajuda a compreender a violência. Compreender significa discernir uma estrutura. 
Essa estrutura da violência compõe-se de três elementos distintos e inseparáveis: 1. Violência 
contra si mesmo (formas diversas de ódio contra si mesmo), ou contra um substituto (sacrifício 
do filho); 2. Violência contra outrem; 3. Erro acerca de Deus, mais ou menos confundido com o 
ídolo. Este componente não é adicional. Seria talvez mais exato falar de uma violência contra 
Deus que consiste em imputar-lhe nossa própria violência, seja por recusá-lo, seja por obedecer-
lhe, após tê-lo feito tal como nós o queremos. 

Gallazzi, em uma contribuição na obra em que o CEBI – Centro de Estudos Bíblicos 

publicou sobre a violência, faz notar que o povo de Israel, ao narrar a releitura que fez de 

sua história, à luz da fé, “sentiu a necessidade de contar [os] grandes prodígios que a mão 

do Senhor realizou...”23 entre as muitas manifestações da força com as quais Deus conduziu 

seu povo e realizou as promessas que havia feito aos patriarcas. A memória desses 

acontecimentos entrou no Credo dos israelitas (Ex 12,27; 13,14-15; 19,4; Dt 4,34; 11,1-4; 

26,6-8; 29,1-2; Js 24,5-6 etc.) e era celebrada todas as vezes que Israel renovava a Aliança 

com JHWH.24 A força de JHWH intervém pelo bem do povo oprimido, esta é a razão. Por 

isso Deus toma posição em favor de seu povo e luta ao seu lado contra o opressor. Mesmo 

assim a violência no texto bíblico – sobretudo em certos livros – alcança expressões e 

níveis que a sensibilidade atual não consegue admitir. Mesmo as guerras, narradas como 

ação divina, são releituras de experiências acumuladas, vividas em situações de luta e de 

violência, que Israel aprendeu a conter pela Lei. Só bem mais tarde, com Jesus, é que 

aparece o não total à violência. 

No Novo Testamento a linguagem da guerra e da destruição do inimigo pela força ainda 

é amplamente presente, sobretudo nos textos paulinos (1Cor 15,24-27; Cl 2,15; 2Ts 2,8 

etc.). Estudiosos afirmam que se trata mesmo de uma influência da linguagem bíblica, de 

que se valem os autores neotestamentários. As citações acima retomam textos como o Sl 8 

ou o Sl 37, ou expressões para falar dos inimigos da fé para exprimir o poder de Deus. 

Beauchamp e Vasse assim explicam a posição da Carta aos Romanos sobre o combate ao 

mal: “O ‘ímpio’ e a ‘morte’ serão: um destruído, ou aniquilado; e o outro, tragado. Tal não 

é a sorte das ‘potestades’ ‘dominações’ etc. associadas à Lei: elas serão somente 

subordinadas, exibidas no cortejo do crucificado vencedor”.25 Os cristãos sabem que, de 

 
23 GALLAZZI, S. A mão do Senhor contra o Egito (uma reflexão sobre as dez pragas). In: CEBI (org.). A 

violência dos opressores na Bíblia e o direito dos pobres à vida. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 11. 
24 Ibid., p. 14. 
25 BEAUCHAMP, VASSE, A violência na Bíblia, p. 75. 
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fato, o inimigo só pode ser vencido de duas maneiras: ou destruído pela sua mesma 

maldade, ou pela “vingança do Senhor”, que é a vitória do amor, nas mentes e nos 

corações. A justiça humana pode libertar as vítimas, mas dificilmente sabe ajudar na 

libertação dos algozes. 

O primeiro ato de caridade, o mais elementar, o mais indispensável, é um ato de fé na própria 
caridade: afirmar, aconteça o que acontecer, que a caridade, sem a qual não existe justiça, deve 
governar as relações das nações [...] e isso só é possível a partir dos indivíduos, se eles 
obedecem livremente ao Espírito.26 

Nos Evangelhos, o tema da violência tem dois âmbitos distintos e muito claros: por um 

lado, a violência temida (dos romanos), a violência deste mundo, a violência dos maus. Por 

outro lado, a violência do amor, que pode ser verbal (muitas vezes usada por Jesus – Mt 

12,34s; 23,27.33; Lc 11,44) e de gestos e estratégias, aquelas dos filhos que sabem ser 

serpentes sendo pombas ao mesmo tempo. Dos violentos, diz Jesus, é o Reino dos Céus (Mt 

11,12). Na lógica da violência do amor, aos cristãos é exigida a justiça. “Jesus transfere e 

transforma totalmente nosso conceito de justiça para nos tornar desejável a sua e não para 

nos paralisar.”27 Nesse sentido, são exemplares as duas parábolas de Mt 25: a dos talentos e 

a do juízo final. 

Não há outro caminho para curar a violência de ódio do que a libertação da violência de amor. 
Porque não há, em tudo e por tudo, senão uma única violência e uma só vida, ou pervertida ou 
convertida. Tal é, cremos nós, o maior ensinamento do Novo Testamento. É também o que 
explica as tensões que nele ainda são observadas.28 

A prostituição na Bíblia 
Apesar de o imaginário coletivo se referir em modo recorrente à Bíblia para rejeitar a 

prostituição, na Bíblia tal prática não é tão problemática. Assim, nem tem o mesmo 

significado que as sociedades mais recentes lhe atribuem. Estudiosos indicam dois 

contextos (razões) no Antigo Testamento em que a prostituição era particularmente 

condenada: primeiro, a prática da prostituição era proibida para as mulheres das famílias 

dos sacerdotes por indicar “o perigo da expressão cultual pagã, presente quando homens e 

mulheres viviam juntos em contextos de culto, e por isso se tinha que excluir um dos sexos 
 

26 Ibid., p. 85. Apud FESSARD, G. Pax Nostra; examen de conscience international. Paris: Grasset, 1936. 
27 Ibid., p. 89. 
28 Ibid., p. 76. 
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dos serviços litúrgicos”; segundo, as guerras e epidemias que Israel teve de enfrentar em 

sua história, as quais levavam a uma exigência fundamental de valorizar a mulher pela 

maternidade, “com base nas prioridades que o Antigo Israel sentia na alocação de suas 

energias humanas. Precisava-se desesperadamente das energias das mulheres no quadro 

familiar”,29 o que ajudaria a explicar a ausência das mulheres no serviço do culto e a prática 

da prostituição, usual em certos períodos de sua história. 

O tema da prostituição é um elemento que complica ulteriormente o debate e até mesmo 

ações de incidência sobre tráfico de pessoas porque, apesar de não coincidirem as duas 

realidades, o crime do tráfico usa a prostituição como eufemismo para esconder as vítimas. 

Explicando melhor: muitas vítimas do tráfico, sucessivamente prostituídas, quando 

interceptadas por órgãos de combate ao tráfico, usam o eufemismo de ser “trabalhador(a) 

do sexo” para proteger seus algozes, por quem podem estar sendo ameaçados(as) e 

chantageados(as). Outras vítimas, uma vez liberadas ou em formas sutis de acordos com 

agentes que exercitam a exploração sexual, chegam até mesmo a adotar a prostituição como 

“opção comercial” de maior renda, com vistas a tentar reconstruir, através de melhores 

condições financeiras, um futuro diferente. Tal ligação, entre muitas outras formas que 

permeiam as tramas do tráfico, tem dificultado o estudo e a intervenção em defesa das 

eventuais vítimas, atualmente envolvidas no mercado do sexo a pagamento. O contexto 

eclesial, por razões de moralismo ou de resistências ligadas a preconceitos e tabus, mostrou 

não saber se relacionar com o tema, seus sujeitos e as possíveis estratégias de intervenção 

social e pastoral. Um interessante estudo da biblista Vieira Sampaio ajuda a entrar na 

temática sabiamente, à luz da profecia atribuída a Oseias.30 

Diferentemente da maioria dos comentários sobre a profecia atribuída a Oseias, Vieira 

Sampaio mostra amplamente em seu livro que o texto profético não é uma linguagem 

simbólica para falar da metáfora do matrimônio, referindo-se à relação entre Israel e 

JHWH, mas uma narrativa profética onde as mulheres implicadas são tratadas “como grupo 

social em relação aos outros”, em um acercamento ao texto, que busca “não apenas as 

palavras no discurso, mas os mo(vi)mentos dos corpos que se veem, que se tocam, que se 

ouvem e que se percebem como construtores de mundos” e de significados. Igualmente, a 

prostituição não é condenada no texto, mas pressuposta, por ser um comportamento muito 
 

29 Cf. MEYERS, C. L. et al. A mulher na Bíblia. Petrópolis: Vozes, 1990. p. 21-25. 
30 Cf. VIEIRA SAMPAIO, Movimentos do corpo prostituído da mulher... 
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comum e difundido no contexto do Israel do século VIII a.C., onde e quando foi escrito o 

texto, como indicado nos primeiros versículos.31 Trata-se de uma abordagem ao texto 

bíblico numa atitude de “estar diante de, e não de dizer uma palavra sobre”,32 que ajuda a 

compreender a profecia, escrita em um contexto em que a prática da prostituição era 

comum, era usada pelo Estado para fins político-econômicos e, finalmente, interferia 

amplamente nas relações sociais cotidianas entre homens e mulheres, não sem altos custos 

para as famílias. Ao mesmo tempo, a abordagem com o foco nas relações entre os corpos 

em cena ajuda a 

entender, na complexa dinâmica das relações sociais entre mulheres e homens, o acesso ao 
poder de cada um. Mulheres também exercem poderes – ainda que de resistência em alguns 
mo(vi)mentos – e, portanto, não são apenas vítimas. Como também não podem ser isentas 
totalmente da responsabilidade de sua subordinação.33 

Tal profecia abre novas possibilidades na Bíblia e, evidentemente, na Igreja, em relação 

à abordagem ao tema prostituição e ao envolvimento dos homens, não somente das 

“mulheres depravadas e culpadas” que a exercitam. Gomer, a esposa de Oseias, “estava, 

simultaneamente, envolvida em prostituições e dentro da estrutura familiar patriarcal. O 

texto profético não a qualifica como prostituta, afirmando, ao contrário, que ‘a nação se 

prostituiu’”.34 

É possível perceber de maneira contundente [cf. Os 4,10-14, em especial: “Não castigarei 
vossas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras”] [...] que as mulheres não eram 
culpabilizadas nem castigadas por tal prática. O problema de fundo era outro, relacionava-se 
com a função social da prostituição, exercida pelas mulheres como forma de subsistência (cf. 
Os 2,4-17), pelos sacerdotes para extorquir e enganar o povo (cf. Os 4,4-19), pelo movimento 
profético para, no uso de metáforas, desvelar a realidade (cf. capítulos 1,2, 3 e 4).35 

 
31 Em outros textos no Antigo Testamento a prostituição é citada indicando a condição social da pessoa 

implicada na narrativa, sem alguma palavra de condenação moral ou religiosa sobre a profissão ou o 
comportamento em causa, como, por exemplo, a história de Raab (Js 2) e a de Tamar (Gn 38). “Textos 
como os de Josué 2, Mateus 1, Tiago 2 e Hebreus 11 nos permitiram encontrar a prostituta Raab, sempre 
mencionada com o qualificativo ‘prostituta’ para indicar sua pertença social e, em nenhuma dessas 
passagens bíblicas, ela é desmerecida ou condenada por isso”. Cf. VIEIRA SAMPAIO, SCHWANTES, 
Oseias; uma profecia diferente, p. 16. 

32 VIEIRA SAMPAIO, Movimentos do corpo prostituído da mulher..., p. 18-20. 
33 Ibid., p. 44. 
34 Ibid., p. 41. 
35 Cf. VIEIRA SAMPAIO, SCHWANTES, Oseias; uma profecia diferente, p. 17. 
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Abrem-se, assim, claramente, na leitura do texto bíblico, novas perspectivas para o 

discurso sobre a prostituição, superando o estigma da mulher culpada. Pontua-se não só o 

fator determinante: para existirem mulheres prostitutas ou prostituídas, são necessários 

também homens que se prostituem – e até mesmo que as organizam –, mas favorecendo 

novas versões dos fatos e novas nuances sobre os sujeitos envolvidos. Vieira Sampaio 

sublinha em seu estudo que a mulher que pratica – por escolha ou por necessidade, ou até 

mesmo por força – a prostituição pode ser capaz de vivê-la como uma forma de exercer um 

poder, nem que seja um poder de resistência. É uma força que, evangelicamente, pode ser a 

alavanca de superação de sua vitimização e até das causas do processo que engole tanta 

gente ainda hoje. Trata-se de um poder que pode ser expressão e apropriação de si; reação 

diante do machismo (em italiano: maschilismo) agressivo dos parceiros, ou usuários; 

fortalecimento da identidade pessoal que permite e favorece novos projetos de vida depois 

da destruição que a mercantilização do sexo produz na pessoa; estratégia para a superação 

da própria condição de prostituta, ou “trabalhador(a) do sexo”; transgressão que gera 

capacidade reativa, entre tantos outros significados, que o planejamento social e pastoral 

com vistas a combater o tráfico de pessoas assistindo as vítimas não pode ignorar, se não 

quiser ser ineficiente e até prejudicial. 

As luzes que o texto profético lança sobre o tema antecipam e confirmam, em uma 

leitura teológica pastoral, aquela palavra na boca de Jesus histórico, tão difícil de ser 

acolhida no contexto devoto e religioso das comunidades cristãs de ontem e de hoje: “Em 

verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no Reino de Deus” (Mt 

21,31). 

No esforço de pensar e traçar percursos 
O Protocolo de Palermo trabalha o tráfico de pessoas sob três aspectos: a prevenção, a 

assistência às vitimas e a repressão. São os aspectos nos quais pode ser pensada, também, a 

ação eclesial. Prevenção não só para sensibilizar (e impedir) possíveis vítimas, mas também 

prevenção às redes criminosas e à sua ação impune, assim como prevenção de um mercado 

de homens que alimentam, em particular, o mercado do sexo a pagamento mais do que 

todas as demais formas de exploração. Previne-se, por um lado, a criminalidade, em todas 

as suas formas. Previne-se, por outro lado, a indiferença da sociedade ao crime, às suas 

vítimas e a seus cúmplices, formando comunidades locais com ética profissional, com 
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corresponsabilidade em questões sociais e culturais, com consciência crítica, com 

maturidade e responsabilidade nas relações interpessoais, com honestidade e ética no lazer 

e no tempo livre. A sociedade e a Igreja, em particular, não podem atribuir a si mesmas o 

terceiro aspecto – repressão – na assistência às vítimas e na responsabilização pela 

exploração das mesmas, combatendo os traficantes e as empresas que lucram com a 

exploração do trabalho, ou os clientes que alimentam o mercado do sexo a pagamento, ou, 

ainda, quem obteve órgãos através da criminalidade. Podem, porém, exigir que a 

impunidade não multiplique o crime. 

A prevenção 
O primeiro desafio não é para com o outro, a outra. É para dentro da comunidade na qual 

certas premissas precisam ser trabalhadas, caso contrário o tema tráfico será sempre um 

tema considerado nos limites do humano e nos limites da veridicidade, portanto 

esconjurado a priori e suas vítimas, eliminadas. Faz-se necessário trabalhar, por um lado, a 

visão de si mesmos que os cristãos arriscam sempre de novo adotar, quando se fecham em 

sua “perfeição e bonismo”, formando as comunidades dos generosos e praticantes, que não 

se misturam nem se mancham com “essas coisas”. Por outro lado, é mister trabalhar o olhar 

que, como Igreja, é veiculado sobre o tema, sobre as vítimas e sobre as causas, pois o risco 

patriarcal de atribuir a culpa às vitimas está sempre nas paragens, ameaçando a 

interpretação dos fatos e a eventual intervenção. Os hábitos implícitos, os modos de 

pensamento, os preconceitos e estereótipos, a memória coletiva... escondem pesos seculares 

sobre o tema da violência e outros problemas, incluindo a sexualidade. Sem a consciência 

das ambiguidades que todos esses mecanismos trazem consigo, o tema tráfico de pessoas e 

a gestão de suas consequências a médio e a longo prazo nunca entrarão na comunidade, 

podendo ficar, no máximo, sob a especialidade de algumas pessoas carismáticas às quais é 

delegada, implicitamente, a tarefa de colocar em dia a consciência de todos(as). 

La comunidad humana sólo es posible si respondemos positivamente a la pregunta que Dios nos 
hace, como se la hizo a Caín: “¿Dónde está tu hermano?” (Gén.4,9). Acoger al otro es aceptarlo 
con agrado y sin prejuicios en su diferencia. Y aquí entra en juego la gran virtud de la com-
pasión, entendida no como un blando sentimiento de piedad, sino como un fuerte principio 
activo. Como indica la etimología latina del término, “com-pasión” es la actitud de “compartir 
la pasión” del otro. Es un movimiento de apertura para salir del propio espacio y entrar en el 
ámbito del otro, para sufrir o gozar con él, caminar juntos y construir en común algo nuevo. 
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[…] La inmigración invita – a la sociedad en general y a las Iglesias en particular – a cambiar 
nuestras miradas sobre la realidad. Trabajarmos la mirada es trabajar los implícitos, los hábitos, 
los modos de pensamiento, los prejuicios, los estereotipos etc.36 

Nesse processo, a abordagem de gênero,37 ou mais simplesmente a sensibilidade às 

categorias de gênero, pode se revelar um processo que desbloqueia muitas barreiras. 

A primeira prevenção que uma Igreja local pode fazer para combater o tráfico de pessoas 

está em sua identidade como comunidade que vive relações de culto, de serviço e de 

comunhão na marca da gratuidade, nas quais as pessoas valem pelo que são e “carregam o 

peso uns dos outros”. Mancini indica dez traços característicos de relações bem-sucedidas 

na marca da gratuidade que iluminam a qualidade das relações da comunidade, previnem a 

existência de vulnerabilidades e propõem a proteção aos vulneráveis, caso existam, para 

que não sejam vítimas de qualquer tipo de exploração e, caso chegue na comunidade 

alguém que o tráfico raptou em algum outro lugar do mundo, tenha berço para renascer. 

Não são características de compromissos a assumir, mas formas de um dom, que no caso é 

a relação existencial que significa aquilo que representa. Os traços são: 

a) proximidade, “no sentido do movimento pelo qual alguém aceita deixar-se 
envolver na vida de outros, é o fazer-se próximo que permite estar, na verdade, 
reciprocamente próximos”; 

b) a intencionalidade do bem, que é a “chave para entender o sentido da 
gratuidade: possível e real no dom, quando o outro, enquanto tal, é assumido 
como seu fim e seu valor”; 

c) o radicamento no bem, porque é o ser do outro que está na relação e não só o 
querer, ou o pensar; 

d) a liberdade como gratuidade, porque a gratuidade não tem preço e seu custo não 
é quantificável; 

e) a simbologia, porque o dom é uma mensagem e “uma promessa, ou seja, a 
abertura de um sentido que habita o futuro e na sua luz podemos reler o real”; 

f) o valor da partilha, porque na relação gratuita é a pessoa que se dá, que é dom; 

 
36 TABARES CARRASCO, E. Inmigración: ecumenismo humano. “Tu pueblo es el mío, tu Dios es mi 

Dios”(Rut 1,16). REMHU 17(33) (2009). No prelo. 
37 As teorias de gênero referem-se às relações que se estabelecem entre homens e mulheres, segundo uma 

ordem social, cultural, política e religiosa. Gênero significa uma construção social, um modo de ser 
educada(o), a qual condiciona o ser e o agir, condiciona o modo de perceber o mundo. Cf. GEBARA, I. 
Rompendo o silêncio; uma fenomenologia feminista do mal. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 105-106. 
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g) o ser como partilha, pois cada um dá o que é e, “uma vez doado, o essencial não 
se perde, mas se dilata e se fortalece para todos os que estão envolvidos na 
relação”; 

h) a temporalidade do para-sempre, pois o dom como tal é irreversível; 
i) poder gerador e regenerador, pois o dom é uma novidade geradora de atitudes, 

ações, relações, em uma palavra: futuro... o perdão dado e recebido é isto: gera 
e regenera”; 

j) a co-implicação de nascimento, cura e encontro: “o dom é o instaurar-se de uma 
reciprocidade essencial que se configura como livre partilha e geração de ser, 
de sentido, de valor e de bem entre diferentes sujeitos, e isto sem vínculos de 
interesse e, quem sabe, nem de tempo”.38 

O autor considera que toda autêntica realidade comunitária representa uma via para dar 

forma à existência, o que acontece de fato na responsabilidade partilhada, ou seja, a 

comunidade é corresponsabilidade e, neste sentido, espaço vital de relações de cuidado 

onde o outro nunca é ninguém e onde alguém que passou pelas lacerações que o mal é 

capaz de infligir pode renascer pela “hospitalidade maiêutica” que os cristãos sabem 

oferecer. De fato, as autênticas comunidades sabem desenvolver uma “função geradora da 

existência”, que faz com que seus membros, novos e velhos, autóctones ou imigrantes, sãos 

ou feridos, sejam capazes de renascer psicológica, social, espiritual e culturalmente tantas 

vezes quantas precisarem para caminhar, com maturidade, para a plenitude do amor.39 

Por mais que a apresentação da comunidade, na visão de Mancini, pareça idílica, suas 

características são o mínimo sem o qual nem a confiança nem a entrega de si na relação 

seriam dignas da dignidade de uma pessoa. As vítimas de tráfico e outras expressões de 

vulnerabilidade e de queda que podem chegar à comunidade não podem se permitir o luxo 

de poder frequentar uma comunidade com relações superficiais e formais. Será por isso que 

nas comunidades os deserdados da sociedade e degredados de sua dignidade dificilmente 

têm “casa”? Se não podem voltar depois do drama é porque antes não faziam parte. Nesse 

caso, falha todo e qualquer discurso sobre a prevenção, a qual pode ser propaganda, 

moralismo, ou até chantagem, mas não saberá prevenir (antes dos traficantes) as pessoas 

em situação de risco. 

 
38 Cf. MANCINI, L’uomo e la comunità, p. 59-73. 
39 Ibid., p. 33 e 135. 
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A assistência às vítimas 
Algumas pistas concretas para pensar intervenções que não sejam familiares a priori por 

nascerem de estereótipos sobre as vítimas, ou de autorreferencialidade, que não permite à 

alteridade se engajar nas suas singulares formas de ser e assumir, que, muitas vezes, 

contrastam com aquele standard de quem nunca viveu às margens, ou nos subterrâneos da 

humanidade. Muito brevemente, apresentamos algumas indicações de percurso: o trabalho, 

a amizade, a autonomia criativa, a qualificação, a distância e o anúncio. 

O que contrapõe a exploração não é a assistência, mas a liberdade. Nesse sentido, “o 

trabalho é um forte elemento de resgate da dignidade de vida e confere poder às mulheres 

em seu enfrentamento da pobreza e da violência sexista”.40 Analogicamente, um dos 

maiores atos de paternidade é a morte a si mesmo, que deixa espaço para que o filho se 

torne adulto e vá, com passo determinante, em direção ao resgate da dignidade daquele que 

foi objeto de mercadoria para o ganho de outros; é a entrada em um processo de 

autoafirmação em campo que, em termos de relações e exposição de si mesmo, revela-se 

um dos mais neutros: o mercado de trabalho. O trabalho é um espaço no qual a pessoa pode 

investir em si, desenvolver habilidades e até mesmo atitudes sem a monitoria daqueles que 

se relacionam com ela por causa de sua história pessoal. As relações profissionais e o 

mundo do trabalho podem se revelar profícuas modalidades de empowerment, em níveis 

que nenhum curso, palavra ou ação pontual seriam capazes de produzir. E, portanto, ser 

bem-vindas em toda e qualquer pastoral social que fomenta possibilidades de emprego e de 

trabalho, mesmo antes, não só depois da ação dos traficantes de seres humanos! 

Paradoxalmente, uma das principais estratégias da assistência às vítimas de tráfico não 

pode ser algo planejado, somente mentalizado como exigência na visão e no modo de 

proceder de quem entra no processo. O que conta são as relações interpessoais de 

qualidade, para que a surpresa não seja motivo de escândalo nem da rejeição de pessoas, 

tampouco da interrupção de processos e para que a liberdade de “ir” seja uma das principais 

razões para ficar. Nesse quadro, as possibilidades de relações podem ser reconhecidas como 

amizade, nascer e desenvolver-se. A entrada no circuito do tráfico passa, por definição, por 

uma modalidade de engano, no plano da relação, portanto a necessidade de tocar esta 

 
40 VIEIRA SAMPAIO, T. M. Alinhavando sonhos, costurando esperanças; cooperativa de costura das 

mulheres do Jardim Oriente. Projeto referente à organização de um processo cooperativo de mulheres do 
bairro Jardim Oriente, na cidade de Piracicaba. 2002. p. 2. 
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dimensão no processo de resgate de si e de ideação de um futuro possível passa pela re-

visitação das relações interpessoais. Não na forma da cura patológica (salvo exceções) nem 

na forma de artifícios que escondem assistencialismos farisaicos, mas na forma da relação, 

como as famílias que vivem seu amor na fé sabem fazer e transmitir. Assim, na Igreja, as 

vítimas têm espaço de alteridade através do qual podem redescobrir a alegria e a grandeza 

de ser chamadas pelo nome, de se relacionar sendo tratadas como um “tu” que existe, e a 

partir do qual podem se afirmar como alguém com dignidade e futuro, mesmo que a 

memória ainda precise ser sanada. 

Outra indicação de percurso se refere à imprescindível necessidade de “virar a página”. 

A violência e a humilhação da vitimização requerem uma descontinuidade, para a qual o 

modo tradicional de pensar a pastoral, a assistência social e o planejamento não estão 

absolutamente abertos, porque, neste caso, os referenciais e critérios de sucesso e de 

falência no processo são excêntricos e absolutamente subjetivos. Todavia, na singularidade 

do “cada caso é um caso”, emergem algumas constantes, entre elas a exigência de uma 

interrupção, que desencadeia comportamentos e atitudes fortes e decisivas. Chamamos esta 

fase do percurso, que é também uma característica, mais do que uma etapa, de autonomia 

criativa. Exatamente para sublinhar uma interpretação positiva do fato que, normalmente, é 

dificilmente entendida em termos de um avanço no caminho. A autonomia à qual podem 

recorrer as vítimas do tráfico facilmente assume a característica de uma necessidade de se 

subtrair à comunidade cristã que a acolheu e assistiu; sendo que isto não significa 

abandono. Este é fundamentalmente uma etapa no processo de maturidade e assunção de 

um novo projeto de vida, personalmente, e não de reflexo ao bem recebido da respectiva 

comunidade. Evidentemente, tal etapa será marcada pela fragilidade de quem faz um passo 

de maturidade, que pode ser ao mesmo tempo um passo de fuga. Não está nas 

possibilidades da comunidade sabê-lo, e melhor seria se conseguisse não procurar impedi-

lo, apesar da perplexidade que tal opção de autonomia possa representar. 

O processo de retraimento e fechamento de quem vive tal situação [de violência] é muito forte. 
O medo de represálias de quem a agride e o receio de que sua história pessoal de sofrimento 
seja tornada pública e sua vergonha seja ainda maior é uma realidade. Não se pode negar que o 
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imaginário social culpabiliza a mulher [...] A dor torna-se muito pesada, a do próprio corpo, a 
do desgaste da relação... e a do desrespeito público.41 

A qualificação, por sua vez, não se refere tanto (ou somente) às possibilidades de 

oferecer cursos às vítimas, de lhes possibilitar aprendizagem do idioma (quando for o caso) 

e iniciativas do gênero. Referem-se, particularmente, à qualificação da abordagem do tema, 

o que compreende interdisciplinaridade na leitura do processo e multiplicidade de 

intervenções, porque assistir a vítima sem tomar posição diante do problema que a gerou e 

que a manifesta é socialmente inútil. A vítima tem de saber que ela não recebe “pano 

quente”, mas que também a engrenagem que a torturou pode ser identificada e quebrada, 

assim como os demais atores do processo precisam vir à luz, inclusive clientes-cúmplices. 

Entra aqui todo o trabalho de sensibilização, informação e prevenção, assim como 

denúncia, solidariedade com as famílias feridas pelo tráfico e colaboração com todos os 

sujeitos e coletividades ativos em campo contra o crime. 

A vítima que compreende o ciclo da violência (e não somente os atos pontuais que 

sofreu) pode interrompê-lo e posicionar-se para reagir, iniciando ciclos novos. Que não 

significam interrupção total com os precedentes, mas capacidade ativada de superação, caso 

os monstros voltem a atacar. A distância, que normalmente não é só do processo de 

vitimização, mas também dos atores e dos locais que compuseram a primeira cena da 

liberação, é um ato de transformação da própria história e de investimento na própria sorte, 

no desencadear de estratégias que marquem descontinuidade com a opressão, não 

necessariamente com os lugares físicos, simbólicos e temáticos onde a exploração 

aconteceu. A violência tem custos que vão muito além da libertação pontual de processos 

de vitimização: é por isso que assistir as vítimas é uma gota, mas para parar a onda é 

necessário pensar grande e articular-se em muitas frentes. Antes e depois que os parênteses 

da “vítima” se tenham aberto e fechado. Servir a esta causa é trabalhar a estima de si das 

vítimas, para que tomem asas e acreditem em sua vida nova, porque renascer é obra do 

Espírito e acolher a ação do Espírito, prestar-lhe confiança, dar lugar à coragem no lugar do 

medo, é algo que se aprende na relação. 

Só então a assistência às vítimas é também interlocução à altura de responder com 

liberdade ao anúncio do amor de Deus, que não nega nem cancela a história, mas a resgata 

 
41 Ibid., p. 7. 
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e direciona. Porque a escuta fecunda da Palavra pode fazer seu caminho e encontrar chão 

fértil nas mentes e nos corações, não mais somente feridos, mas também purificados e 

forjados, adultos e fortalecidos. Assim, a Palavra e o Espírito podem agir e pautar as vidas 

dessas pessoas que conheceram a morte e hoje podem viver. Elza Tamez ajuda a ver 

itinerários pastorais e existenciais no encontro do texto bíblico com o texto vivo das 

histórias de vida das pessoas, no diálogo e na inter-relação entre a vida de hoje e a vida do 

texto. “Esta relação é importante porque pode acontecer uma transfusão de epifanias: o 

texto sagrado enriquece a vida das pessoas e a vida das pessoas enriquece o texto sagrado”, 

porque pode produzir “novos personagens, imagens e cenas nunca antes vistas e ouvidas 

que têm capacidade de mostrar-se como textos reveladores de Deus”.42 A biblista afirma 

que “o texto é corpo e o corpo (de um ser humano) é texto, e pode ser estabelecida uma 

relação profunda entre ambos”.43 
Quando um texto sagrado colabora, por exemplo, na dignificação da mulher, ocorre uma 

realização mútua: a mulher se realiza, influenciada pelo texto sagrado, e o texto sagrado se 

realiza, porque se revela verdadeiramente como divino. O Deus de quem fala o texto sagrado 

manifesta-se na dignificação de todas as suas criaturas, porque a revelação escrita conduz a esta 

dignificação. 

A história de vida dos leitores, influenciada pelos textos [bíblicos], manifesta uma interpelação 

de Deus para toda a sociedade, convocando homens e mulheres a viverem como criaturas feitas 

à imagem e semelhança divinas. Esta semelhança divina manifesta-se em novas relações inter-

humanas, entre homens e mulheres de todas as idades, de todas as etnias e culturas. Uma nova 

relação não somente inter-humana, mas também consigo mesmo, com a natureza e com a 

divindade.44 

A responsabilização de todos os atores do processo 
O que se chama de repressão na linguagem das políticas do combate ao tráfico de 

pessoas passa por “responsabilidades a assumir” em perspectiva dos direitos humanos que 

os atores da pastoral podem e precisam assumir como compromisso, descobrindo, com a 

criatividade da fé, o modo como atuar. Não é a comunidade cristã a encarregada de fazer 

com que os criminosos respondam pelas suas ações, mas existe uma ampla gama de 

 
42 TAMEZ, E. Diálogo entre dois corpos: a Bíblia e seus leitores. In: EQUIPE DE REFLEXÃO BÍBLICA 

(org.). O lugar da palavra de Deus na vida religiosa consagrada. Rio de Janeiro: Publicações CRB, 2007. 
p. 58. 

43 Ibid., p. 53. 
44 Ibid., p. 57 e 59. 
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atitudes e de ações que a sociedade civil pode e deve assumir e que as comunidades cristãs 

podem fomentar, que vão da denúncia ao confronto direto com os consumidores de sexo 

traficado, passando por formas de justiça e coerência no modo de tratar o tema na mídia, no 

lazer e no jargão, assim como no modo de tratar o tema da violência e do sexo nas 

atividades desenvolvidas com adolescentes e com jovens. 

Entre as expressões da responsabilização, existe aquela da comunidade cristã, das bases 

ao topo da hierarquia, que assume seu papel e faz ouvir sua voz profética e responsável, 

que, além da palavra, fala por ações, gestos, posturas e hermenêuticas, para reagir aos 

dramas que vive o Povo de Deus. 

A responsabilização de todos os atores do processo passa necessariamente por um 

compromisso coletivo com as políticas públicas. Com o foco nas vítimas, a rede de 

instituições que trabalha na Itália há décadas contra o crime do tráfico enviou um 

documento sintético aos ministros diretamente interessados no tema em que são indicadas 

estratégias e prioridades para intervir em políticas públicas, entre as quais se pode destacar: 

o saber manter a complexidade na abordagem ao tema; a necessidade de se trabalhar a 

questão com a sociedade em geral, seja para a prevenção de novas vítimas e contra o crime, 

seja para superar preconceitos mesquinhos que impedem a emersão do problema; o 

imperativo de conscientizar toda a comunidade sobre direitos humanos e as formas – 

muitas vezes sutis e escondidas – de sua violação, assim como a responsabilidade da 

intervenção para salvaguardar a dignidade de toda pessoa humana; a necessidade de 

trabalhar a sociedade em seu conjunto; as formas de corrupção e de responsabilização pela 

vida do outro e pelo bem comum, entre outros. A incidência política é um eixo fundamental 

que a Igreja não pode renunciar a perseguir se quiser realizar um trabalho que seja fecundo 

e ao alcance de todos quantos dela necessitam verdadeiramente. 

Juntamente com o papel de sensibilização de toda a sociedade e da assessoria junto ao 

poder público, a Igreja pode assumir seu papel educativo e de informação, de modo mais 

direto e qualitativo, próxima dos coletivos aos quais tem acesso facilitado pelo poder 

institucional de que ainda dispõe na maioria dos contextos locais. 

Na humildade de manter perguntas abertas 
O crime tráfico de seres humanos chama a comunidade cristã a atuar em seu constante 

processo – e compromisso – por uma sempre maior participação na vida cotidiana e nos 
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contextos sociais e culturais de seus membros, geográfica e historicamente determinados. É 

o modo como hoje a Igreja vive “as alegrias e as esperanças, as dores e os sofrimentos” de 

seus filhos e filhas, celebrando suas lutas e fortalecendo seus passos e suas mentes. E isso 

para que tudo que pertença a suas realidades cotidianas não passe despercebido pelos 

irmãos e pelas irmãs que o Pai, que cuida dos pássaros do céu e que não esquece de 

nenhum de seus filhos na terra, colocou em seu caminho. Não atentos somente às realidades 

e necessidades espirituais, mas assumindo um cuidado pelo todo da pessoa, que tem sua 

representação própria na corporeidade. O “Cristianismo traz, entre as grandes novidades 

que introduz na história da humanidade, o fato de o eixo do sagrado ser deslocado do 

Templo [...] para o ser humano, para a corporeidade humana, para a carne”.45 

Assumir o tráfico de pessoas como uma preocupação pastoral é incidir em relações, em 

serviços e em políticas para que as crianças em situação de necessidade e suas famílias não 

sejam abandonadas a si mesmas (e a possíveis traficantes de alguma coisa), os jovens e 

sobretudo as jovens desempregadas encontrem possibilidades de estudo e de ocupação, os 

pais desempregados entrem em processos de libertação das causas de sua situação e as 

formas de corrupção e manipulação de pessoas por dinheiro e pela violência sejam 

combatidos em todos os níveis. Tarefas imensas e abrangentes, mas na lógica da promessa 

que todos(as) tenham vida, e – não é uma utopia a abandonar – vida em abundância para 

todos(as). 

Como? Se não for contra o tráfico, ao menos será pela beleza de participar da construção 

do Reino, num processo sem fim que faz novas todas as coisas, também a esperança de 

quantos vivem em situação de vulnerabilidade e risco. 

Como? Se todos(as) se fizerem a pergunta, alguém vai encontrar respostas. E destas 

outros e outras receberão, além do testemunho, novas ideias para dar continuidade e 

qualificar o percurso a ser realizado. 
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Corpo, negritude e cidadania: 
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“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no 
universo... 

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra qualquer. 
Porque eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura...” 

(Alberto Caeiro/Fernando Pessoa) 

 Resumo: A abordagem deste artigo, a partir das ideias de Marcel Mauss sobre a 
construção da pessoa humana, visa destacar uma análise do uso corporal dos 
afro-brasileiros e como os mesmos são percebidos pela sociedade. Visa 
apresentar, ainda, pistas sobre a construção coletiva da cidadania a partir de 
uma reconstrução corporal das populações afro-brasileiras, forjando uma 
mudança estrutural, tendo como base a destruição do mito da democracia racial, 
um projeto inclusivo de educação e um projeto de desenvolvimento social e 
econômico que contemple essas populações. A cidadania, neste contexto, é 
entendida não como barganha dos governantes, mas como conquista 
comunitária. 

 Palavras-chave: Populações afro-brasileiras, persona, corpo, cidadania. 

Introdução 
O negro, desde que foi trazido para o Brasil, escravizado, ficou reduzido a uma situação 

de oposição ao branco. De modo que o branco ou aquilo que lhe é relacionado é 

apresentado como algo bom e harmonioso, ao passo que as coisas relacionadas ao negro 

são vistas como negativas e ruins. O corpo do negro não é bem visto nem bem recebido por 

si só. Por isso aos negros são dados os símbolos das trevas, do mal, do caos, da 
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imperfeição, da feiura, da má aparência, do demônio e outros. Aos brancos cabem os 

adjetivos e substantivos graciosos do tipo divindade, luz, bem, harmonia, beleza, sabedoria, 

perfeição, simpatia, e aqueles que lhe dão status e espaço social. O negro é sempre 

colocado em posição de contraste ao branco. E tal atitude expressa o que se pensa e o que 

está internalizado como racismo. Ninguém nasce racista. O racismo que conhecemos no 

Brasil do branco em relação ao negro é uma construção social que se dá no decorrer da vida 

de uma pessoa branca. E que se dissemina no cotidiano através de aspectos sutis, quando 

nem percebemos que estamos sendo racistas com as pessoas negras. 

As falas cotidianas, por exemplo, declaram um sentimento de racismo disfarçado. Por 

trás de ditados, anedotas e outros jogos literários racistas impõe-se às populações afro-

brasileiras o seu lugar na sociedade. Com tais falas preconceituosas se procura desprestigiar 

tudo o que possa favorecer a resistência afro-brasileira, diminuindo a autoestima da mesma 

e empurrando-a ao porão do anonimato e do silêncio. As falas conhecidas e passadas de 

pessoas para pessoas, como num aprendizado coletivo, denunciam o racismo embutido no 

interior da pessoa branca. As falas também são representações simbólicas que trazem 

consigo consequências drásticas. A discriminação racial, por meio das expressões verbais, 

assume, então, na sociedade brasileira, o papel de impedir as populações afro-brasileiras de 

ocupar o seu espaço na sociedade ou de colocar as populações afro-brasileiras em lugares 

subalternos. Os corpos negros são despachados para longe da convivência comum e dos 

meios que mostram as pessoas enquanto constituintes de determinadas áreas. Existem 

locais em nossas cidades onde, não existindo placas, os negros sentem que não devem nem 

passar por ali. Nesses espaços o policiamento é maior e, se aparece algum(a) negro(a), é 

visto(a) como invasor(a) do espaço “reservado”. No Brasil não temos o gueto 

institucionalizado, mas temos o gueto mental, que são os limites impostos às populações 

negras no que diz respeito ao espaço de sua circulação. 

Se por um lado se diz que no Brasil não há segregação racial, por outro lado esta 

segregação existe na cabeça das pessoas e se manifesta nos locais onde negros e negras não 

devem estar. Como veremos a seguir, a escola é um desses locais. Pois os negros foram 

proibidos de estudar para não espalhar doenças e se manter longe dos âmbitos do poder. 

Mesmo que esta lei não exista mais, a presença fantasmagórica da mesma continua na 

mente das pessoas racistas. 
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Ter a cor da pele negra no Brasil equivale a sofrer humilhação, não estar inserido no 

mercado de trabalho, ter rendimento salarial inferior aos brancos, ocupar a maioria dos 

serviços domésticos. Observemos, por exemplo: quantas pessoas negras trabalham onde 

estudamos ou passamos horas durante o dia? Quando se vê algum(a) negro(a) trabalhando, 

pode-se perguntar: que é que estas pessoas fazem? Que tipo de trabalho executam nos 

locais onde convivemos? Qual a quantidade de pessoas negras e brancas nos serviços 

considerados de menor remuneração? Qual a atitude das pessoas em relação a tais 

prestadores de serviços? E mais: quantos(as) negros(as) estão em situação de destaque? O 

corpo da pessoa negra é mantido a distância. 

O que se irá perceber com este texto, e na prática social, em relação às pessoas afro-

brasileiras, é que o racismo se torna um sentimento de insensibilidade por parte das pessoas 

brancas. O racismo à brasileira, enquanto atitude aprendida da expressão humana, é 

proveniente das estruturas que chamamos de culturais. Ele é construído e exercido no dia a 

dia a partir de uma prática de desprezo às pessoas. O racismo brasileiro do branco para com 

o negro é composto por um conjunto de comportamentos que rebaixa e diminui a pessoa 

negra. Ou seja: nesses casos o racismo se configura como uma falta de sensibilidade, as 

pessoas brancas não se importam, por exemplo, com “a falta de acesso, de modo 

majoritário, da população negra aos direitos sociais mais elementares, como educação, 

habitação e saúde” (Moore, 2007, p. 23). Isto sem falar nas raras exceções de negros e 

negras que trabalham nos poderes Legislativo e Judiciário e, ainda, na não presença de 

pessoas negras em universidades, linhas aéreas, bancos e comércios. Nesses setores 

comerciais os negros recebem dos brancos as piores prestações de serviços. Isto acontece 

uma vez que “o racismo retira a sensibilidade dos seres humanos para perceber o 

sofrimento alheio, conduzindo-os inevitavelmente à sua trivialização e banalização” 

(Moore, 2007, p. 23). 

A tomada de consciência das comunidades afro-brasileiras quanto ao racismo tem a 

função de destruir o que foi elaborado pela consciência racista. Assim, será erguido outro 

plano que revele a verdadeira face das comunidades afro-brasileiras, sobretudo o seu 

caráter de resistência e de conquista da cidadania, não como barganha dos governantes, mas 

como conquista social. A apropriação da cidadania pelas populações afro-brasileiras é a 

manifestação de resistência dessas comunidades, é a retomada de sua autoestima e a 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VI, n. 27 131

conquista do espaço de igualdade perdido desde os tempos passados. Por meio da 

valorização do corpo afro-brasileiro se tem a valorização da pessoa como um todo e dos 

aspectos culturais ligados à mesma. Daí ser importante a redescoberta da cultura afro-

brasileira, com seus elementos agregadores, para se reconstruir a imagem deturpada do 

povo negro. Só assim se poderá falar em cidadania e condições de vida com dignidade para 

as populações afro-brasileiras. 

A construção do corpo na visão de Marcel Mauss 
A partir do que foi visto acima, faremos uma abordagem dos conceitos de pessoa 

estudados por Marcel Mauss, refletindo em seguida sobre o corpo dos afro-brasileiros 

diante do racismo e suas mazelas. Neste contexto de análise dos conceitos de Marcel Mauss 

sobre a pessoa seremos orientados na elaboração de pistas dentro de uma linha de reflexão 

social direcionada à construção da cidadania dos corpos afro-brasileiros. 

Marcel Mauss, ao estabelecer as bases de construção de um conceito sobre o “Eu” 

(indivíduo) enquanto pessoa, faz um percurso histórico entre os povos. A organização 

conceitual deste termo poderá ser vista como base para a criação dos direitos civis da 

pessoa humana. Na relação com os corpos afro-brasileiros que sofrem racismo, tais 

predicados da pessoa como “Eu” indicam uma quebra dos valores e da identidade daquilo 

que é a essência do ser humano. A pessoa humana sabe, como que por um instinto, sua 

importância e a importância de outrem. Por isso Marcel Mauss garante “que nunca houve 

ser humano que não tenha tido o senso não apenas de seu corpo, mas também de sua 

individualidade espiritual e corporal ao mesmo tempo” (2003, p. 371). 

Observando o culto totêmico de alguns povos, Marcel Mauss notou em suas máscaras, 

danças e rituais a presença de pessoas representando seus antepassados perpetuados em 

pássaros, trovão, focas e outros animais. Nas sociedades em que os seres humanos se 

utilizam de máscaras para perpetuar o antepassado, “o homem fabrica-se uma 

personalidade sobreposta, verdadeira no caso do ritual, fingida no caso do jogo [...] Tudo 

resultou [...] numa representação extática do antepassado” (2003, p. 381). 

Na construção do ser pessoa Marcel Mauss faz uso do conceito de persona. Para tanto 

ele a situa na Índia, China e Roma. Na Índia, que parece ter sido “a mais antiga das 

civilizações que teve a noção de indivíduo, de sua consciência [...] do Eu” (2003, p. 383), a 
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palavra ahamkara, que significa “a construção do Eu”, está relacionada com a consciência 

de individuo, aham = ego (palavra indo-europeia). Na China, o ser humano é levado em 

consideração de forma excepcional: 

Em nenhum lugar, ainda hoje, o indivíduo, seu ser social em particular, é mais levado em conta 
[...] A ordem dos nascimentos, a hierarquia e os jogos de classes sociais fixam os nomes, a 
forma de vida do individuo, sua “face” [...] sua individualidade é seu nome [...] O nome [...] é 
um coletivo, é uma coisa vinda de alhures: o antepassado correspondente o usou, assim como 
voltará a usá-lo o descendente do portador (2003, p. 384). 

Já a noção de persona, proveniente do latim, coloca o indivíduo como uma pessoa. E 

neste caso significa dizer que a pessoa é mais do que um elemento de organização, mais do 

que um nome ou o direito a um personagem e a uma máscara ritual, ela é um fato 

fundamental do direito (Mauss, 2003, p. 385). No direito romano, dizem os juristas, só 

existem a pessoa, as coisas e as ações. Em Roma, todos os homens livres eram 

considerados cidadãos romanos e todos possuíam uma persona civil. Alguns até se 

tornaram personae religiosas. “Algumas máscaras, nomes e rituais permaneceram ligados a 

algumas famílias privilegiadas dos colégios religiosos [...] o cidadão romano tem direito ao 

nome, ao prenome e ao cognome”, advindo de sua família (Mauss, 2003, p. 387). Quanto 

ao escravo romano, não era considerado pessoa, pois “ele não tem personalidade, não 

possui seu corpo, não tem antepassados, nome, cognome, bens próprios” (Mauss, 2003, p. 

389). 

A pessoa humana, enquanto fato moral assinaladopor Mauss (2003, p. 390), expressa o 

mesmo sentido que persona, máscara. Mas eis que ela pode também 

significar o personagem que cada um é e quer ser, seu caráter [...] a verdadeira face [...] Mas 
significa também personalidade humana ou mesmo divina. Tudo depende do contexto. Entende-
se a palavra persona ao indivíduo em sua natureza nua, arrancada toda máscara, conservando-
se, em contraposição, o sentido do artifício: o sentido do que é a intimidade dessa pessoa e o 
sentido do que é personagem. 

Para o Cristianismo, a noção de pessoa é constituída a partir do Uno, a partir das três 

pessoas trinitárias. Dentro desse contexto, a pessoa humana é entendida simultaneamente 

como “substância e modo, corpo e alma, consciência e ato [...] a pessoa é uma substância 

racional indivisível, individual” (Mauss, 2003, p. 393). 
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A pessoa como ser psicológico apresenta-se numa construção permanente. E esta 

construção contínua se dá enquanto identificação “como o conhecimento de si, como 

consciência psicológica” (Mauss 2003, p. 394). Daí que se pode afirmar que cada ser 

humano é portador de um “EU”, de uma individualidade. Isto serve para tornar importante 

a necessidade da posse de consciência de nós mesmos, enquanto aperfeiçoamento para 

maiores articulações sociais, políticas, religiosas e econômicas. 

A sociedade brasileira e os corpos negros 
O modo como a sociedade trata as pessoas afro-brasileiras mostra sua atitude de racismo 

diante da exclusão das mesmas pela rejeição de seus corpos. A pessoa, como já vimos na 

visão cristã, deve ser entendida e aceita na sua totalidade. E é bem isso que não acontece. 

As populações afro-brasileiras carregam um estigma, uma marca do tempo da escravidão. 

Pode parecer que sempre se fale a mesma coisa, mas no cotidiano das populações afro-

brasileiras esta é a realidade. Os escravos e as escravas perdiam a sua identidade, deixavam 

de ser quem eram e assumiam, mesmo que forçados, outro ser. As pessoas escravizadas, 

subtraídas de 

sua sociedade de origem, tornam-se, na sociedade escravagista, estranhos absolutos: eram 
transformados em [...] indivíduos sem laços nem parentesco, afinidade ou vizinhança e, por 
conseguinte, aptos à exploração. Pela captura, eles eram arrancados à sua sociedade de origem e 
dissocializados; por seu modo de inserção na sociedade recebedora, e pela ligação unívoca que 
mantinham com o senhor, eram descivilizados, e eventualmente despersonalizados 
(Meillassoux, 1995, p. 79). 

Diante de tal quadro podemos enxergar, ao contrário do que Marcel Mauss nos disse 

sobre a construção do ser humano como persona, indivíduo, dono de seus atos, consciente 

de si e de sua história, uma postura de coisificação da sociedade escravocrata e racista 

estendida posteriormente aos descendentes das pessoas negras. 

O cativo considerado como uma simples mercadoria deve estar sujeito às eventualidades 
próprias aos bens mercantilizáveis – compra, venda, aluguel etc. A totalidade do produto do seu 
trabalho deve pertencer ao senhor. A remuneração que o cativo recebe sob a forma de alimento, 
habitação etc. deve depender, ao menos formalmente, da vontade senhorial. Por último, o status 
escravo deve ser vitalício e transmissível aos filhos (Maestri Filho, 1986, p. 4). 
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Expresso no corpo afro-brasileiro está o peso do significado da palavra negro. É muito 

mais do que um simples olhar racista de alguém, ou um olhar ingênuo sobre pessoas. É um 

olhar carregado de preconceito e manipulado no desenvolvimento da pessoa racista. A 

palavra negro esconde o peso literário da discriminação e exige, de quem tem consciência 

de sua negritude, uma apropriação do mesmo nome, para que tal seja modificado na sua 

concepção pejorativa. E transformado em objeto de mudança social para uma 

reestruturação física, social, econômica e cultural da comunidade afro-brasileira.. A palavra 

negro, segundo o Novo Aurélio Século XXI, o dicionário mais conhecido e usado nas 

escolas do país, quer dizer: 

Negro [do latim: nigru] Adj. 1. De cor preta. 2. Diz-se dessa cor; preto: terno de cor negra. 3. 
Diz-se de indivíduo de etnia, ou raça negra. 4. Preto (6). 5. Sujo, encardido, preto [...] 7. Muito 
triste, lúgubre [...] 8. Melancólico, funesto, lutuoso [...] 9. Maldito, sinistro [...] 10. Perverso, 
nefando [...] 11. Indivíduo de etnia, ou de raça negra. 12. P. ext. Escravo (4). 13. Ópt. A cor de 
um corpo que absorve integralmente toda a radiação luminosa visível que sobre ele incide [...] 
16. Bras. Gír. Homem, pessoa, indivíduo [...] Negro velho. Bras. Tratamento familiar, 
carinhoso, mais ou menos equivalente ao de meu negro [...] Meu negro. Bras. Tratamento 
familiar, carinhoso, e algumas vezes algo irônico, equivalente a ‘meu bem’, ‘meu amigo’, meu 
nego [...] Trabalhar como um negro. Trabalhar muito (1999, p. 1400). 

A linguagem discriminatória é, o que já vimos antes, uma pontinha da grande chaga do 

racismo a se manifestar no dia a dia racista das pessoas brancas contra as populações 

negras. Tal linguagem traz para a realidade o passado da escravidão e suas marcas 

negativas em relação às populações afro-brasileiras, não permitindo que atualmente as 

camadas mais jovens da sociedade brasileira possam se livrar das amarras da discriminação 

racial. O trabalho de mudança do comportamento em relação ao racismo deve fazer parte 

das políticas de ação da sociedade como um todo. Todos os âmbitos devem se sentir 

responsáveis pela mudança de atitude diante das desigualdades sociais das populações afro-

brasileiras, mantidas à custa da prática do racismo presente nas instâncias sociais capazes 

de decisões e de mudanças. 

A Igreja Católica Romana, por exemplo, detentora do poder sobre a vida e a morte das 

pessoas, não se manifestou de forma direta e clara contra a escravidão. Os conventos 

tinham escravos, os padres tinham escravos, a Igreja tinha escravos... Mesmo com alguns 

padres falando isoladamente contra os maus-tratos referidos às populações escravizadas, a 

Igreja Católica não assumiu, no momento de maior atrocidade, uma postura oficial contra a 
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escravidão, até mesmo porque era ganhadora de uma porcentagem na compra e venda de 

escravos. Numa atitude de conivência com o poder, usou de sua teologia para reforçar a 

ideia vigente de que os negros não eram seres humanos verdadeiros e que deveriam ser 

capturados nas terras africanas para se tornar escravos e ganhar o céu pelo Batismo. A 

escravidão era um mal menor diante do morrer pagão na África. Mesmo batizados, os 

africanos e seus descendentes eram cristãos de segunda categoria, podendo, assim, 

continuar como submissos, obedientes e escravos dos brancos. E mais: os missionários 

instruíam os escravos de que sua escravidão 

era resultado de uma maldição proferida em nome de Deus, ainda no Antigo Testamento, contra 
todas as pessoas negras e válida por todos os tempos. Também pregavam que a escravidão era 
sua penitência; que entregando seu corpo à perdição do cativeiro ganhariam a salvação de sua 
alma. Ensinavam, acima de tudo, que a desobediência diante de seus amos e a luta por liberdade 
eram os maiores pecados que poderiam cometer (Rieth, 1999, p. 172). 

A imagem negativa, espiritualmente, do corpo do negro como lugar de habitação do 

Diabo, templo de Satanás, foi sendo construída como forma de destruição do seu corpo e de 

tudo o que lhe estava relacionado. Tudo o que o negro fazia era pejorativo e primitivo. E a 

religião como forma de preservação cultural, com a dança, a música e os seus objetos 

sagrados, era tida como coisa do mal, coisa demoníaca. Seus ritos foram proibidos e se 

impôs a ideia de que tudo o que procedia dos cultos afro-brasileiros deveria ser evitado 

pelas pessoas para não se contaminarem com o demônio de além-mar. Tudo o que estivesse 

relacionado à cultura negra deveria ser esquecido. Isso é tanto verdade que os negros, ao 

serem embarcados para o “novo mundo”, davam dez voltas ao redor de uma árvore, 

denominada árvore do esquecimento, a fim de deixarem para trás o seu passado negro de 

feitiçarias e práticas pagãs. As mulheres negras, como se acreditava que fossem inferiores 

ao homem, davam apenas seis voltas. 

O corpo do negro não servia para a Igreja Católica. Não entrava nos moldes dos bons 

costumes e da disciplina. Era um corpo rebelde, a cor do pecado, entranhas do mal. Por esse 

motivo não poderiam entrar em suas fileiras sagradas. Não havia uma lei que proibisse 

diretamente a ordenação de padres negros, mas também não havia incentivo para tal, e se 

bloqueava tal procedimento. Pois era impensável que um negro subisse os degraus sagrados 

do altar para oficializar o Santo Sacrifício de Cristo. Até hoje, na Igreja Católica, o número 
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de bispos e padres negros é desproporcional ao número populacional das camadas afro-

brasileiras que frequentam a mesma Igreja. Hoje em dia, ainda se escuta de padres negros 

que são designados para lugares mais pobres e isolados, enquanto os padres brancos são 

enviados para lugares mais nobres e de maioria branca. A entrada de padres negros na 

Igreja Católica se deu pela Lei 1.390/1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, que assim 

se expressava: “Art. 1 Constitui infração penal (contravenção penal) punida nos termos 

dessa lei, a recusa por estabelecimento comercial ou de ensino, de qualquer natureza, de 

hospedar, servir, atender ou receber cliente, comprador ou aluno, por preconceito de raça 

ou de cor”. Daí em diante muitos jovens negros puderam entrar para a Igreja, estudar e se 

tornar padres. Mas mesmo assim era-lhes muito difícil ir até o fim de sua carreira por causa 

do preconceito de cor e da falta de dotes que eram exigidos pela Igreja para alguém chegar 

ao sacerdócio. Não só a Igreja Católica tinha essa visão racista em relação ao negro, as 

Igrejas protestantes também gozavam desse racismo com base em seus sermões e hinos, 

mantidos, muitos deles, até os dias de hoje. Uma das primeiras missionárias chegadas ao 

Brasil, a escocesa Sarah P. Kalley, compôs vários hinos protestantes que são cantados até 

os dias de hoje com bastante frequência. O hino que escolhemos, por ser conhecido do 

meio e por encerrar o pensamento da criação e manutenção da ideia do negro de alma 

branca, expressa o que é introjetado na mente das pessoas negras e o que elas têm de fazer 

com seus corpos negros para chegar ao céu. O hino reza assim: 
Corre uma fonte divinal/de sangue do Senhor,/ali terá perdão real/o pobre pecador. 

Eu nesta fonte banharei/meu negro coração,/de Cristo então receberei/completa redenção. 

Lavado assim, me ajuntarei/a toda a multidão/dos santos fiéis que, junto ao rei,/ao pé do 

trono estão. 

Teu grande e divinal amor/desejo aqui cantar,/nos céus, porém, Senhor, melhor/espero te 

louvar (Kalley apud Rieth, 1999, p. 173). 

Outro exemplo é o sistema educacional, que ainda é cheio de ranço racista e muitas 

vezes não sabe como trabalhar na eliminação do racismo. Por isso crianças, jovens e 

adultos têm comportamentos “curiosos” diante do corpo das pessoas afro-brasileiras ou de 

seus ideais. Uma das entrevistadas de Edith Piza (2000) assim se expressa ao falar sobre a 

amizade e o comportamento que tinha em sala de aula com as meninas negras na cidade de 

Itapetininga, interior de São Paulo: 
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Eu não me lembro de ter nenhuma colega preta. No primário eu me lembro de que havia muitas, 
muitas mesmo. Inclusive eu sempre me sentava atrás delas para ficar desmanchando as 
trancinhas delas. Eu tinha loucura por aquelas trancinhas. Eu desmanchava porque eu queria 
fazer de novo. Eu queria pegar naqueles cabelos deles, mas eles não gostavam não. Eram 
meninas muito pobres. Tão pobres que às vezes não iam nem de uniforme. Eu me lembro de 
uma menina do primeiro ano que brigou comigo porque eu fui ver as costas dela, para ver se era 
tudo da mesma cor, e ela estava só com o vestido em cima do corpo, sem calcinha (p. 114). 

Na luta contra o racismo, a questão educacional é importante de ser atingida por ser um 

grande entrave, ainda hoje, para a participação efetiva da população afro-brasileira em seus 

quadros, tanto discentes quanto docentes. Como discentes, sabe-se que havia uma proibição 

para que negros não estudassem a fim de não transmitirem doenças infecciosas. Isso 

atrapalhou de forma extraordinária a presença de negros em todos os espaços de graduação 

escolar, pois os mesmos não se sentem bem-vindos ou sentem que estão ocupando lugares 

que não são os seus. Há um medo de ocupar o lugar do branco. Há um receio de se estar 

indo além do espaço delimitado pelo racismo da sociedade brasileira. No ano de 1837 foi 

sancionada lei no Rio de Janeiro que tornava proibida a entrada de negros nas escolas. A lei 

assim rezava: “Artigo 3o: São proibidos de frequentar a escola pública: § 1. Todas as 

pessoas que padecem de moléstias contagiosas; § 2. Os escravos e os pretos africanos, 

mesmo ainda que livres ou libertos” (Cunha, 1999, p. 87). 

No ano de 1854, um decreto (1.131-A, de 17 de fevereiro de 1854), através da Reforma 

Couto Ferraz, ao instituir o ensino primário no município da Corte de forma obrigatória e 

gratuita para os adultos, o fazia com interdição da população afro-brasileira (Zotti, 2006). 

Daí se entende porque é tão difícil manter a população afro-brasileira nas escolas e fazê-las 

gostar de estudar. Pois, mesmo que a lei não vigore mais, permanece o vulto, o fantasma a 

assombrar esta presença nos ambientes escolares. 

Partindo dos comportamentos religioso e educacional como exemplos do racismo 

institucional, percebemos que a sociedade toda está afetada por esses pensamentos e que 

desde crianças as pessoas aprendem que negro não é coisa boa. Na escola, nas amizades, na 

igreja, nos clubes divididos por cores, em todos os lugares, sente-se que negros não são 

bem-vindos. E negros e negras se sentem oprimidos, massacrados por esta situação que os 

persegue por toda parte. Parece que ninguém pode fazer nada e que nunca sairão desta 

agonia desesperadora. É uma violência marcada por um estigma doentio e depreciativo do 

corpo da pessoa negra. Por causa da violência proveniente desse estigma todas as portas são 
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fechadas. Da escola ao comércio, da Igreja ao mundo civil. Tudo é compartilhado por 

todos, menos as pessoas negras. E ainda temos pessoas que dizem que no Brasil vivemos 

numa democracia racial e que as organizações negras querem acirrar o ódio racial que 

nunca existiu em nosso país, este país mestiço e ordeiro! Mas essas pessoas ou não são 

negras, por isso nunca se sentiram excluídas por causa da cor de sua pele, ou desconhecem 

a realidade brasileira, que mantém distante do alcance do topo da pirâmide social as 

pessoas negras não por serem pobres, mas por serem negras, por isso são pobres. Pois a 

pobreza é expressão, resultado de um racismo que discrimina, exclui e mata milhares de 

pessoas negras anualmente em nosso país. 

Dados oficiais do Ministério da Saúde (2008)acerca das pessoas de raça/cor negra (soma 

de pretos mais pardos) afirmam que as mesmas têm maior possibilidade de morrer por 

homicídio do que as de raça/cor branca em 25 estados e no Distrito Federal. Apenas no 

Paraná o risco é semelhante para brancos e pretos. Com base nos dados de 2005, a Paraíba 

é o estado com o maior risco de óbito por assassinato para negros – nove vezes maior em 

relação à população de brancos. Em 2005, as notificações de mortes por homicídio no 

estado projetaram taxa de 30,2 óbitos por 100 mil, enquanto para os brancos esse índice foi 

de 3,3. Depois da Paraíba vêm Alagoas e Distrito Federal, com risco quase seis vezes maior 

para pessoas de cor negra. Essas mortes não são vistas como racismo, mas que é que faria 

com que populações vivessem em condições de sobrevida? Após vermos a realidade 

imposta às populações afro-brasileiras na história de nossa sociedade brasileira, essas 

mortes não podem apenas ser vistas como mero acaso ou somente ser relacionadas às 

questões de saúde pública. Mesmo que o fossem, isso já refletiria uma questão de maus 

cuidados pelas condições de vida das populações afro-brasileiras. Ou seja, um descaso 

pelos lugares onde moram milhares de pessoas empobrecidas e desassistidas pelas políticas 

de saúde pública. O negro ainda é o mais pobre entre os pobres. É o que nos mostra a 

pesquisa do jornal Folha de S.Paulo de novembro de 2008, mês da Consciência Negra. 

Segundo a pesquisa, de acordo com uma conta do economista Naércio Menezes Filho, da 

Universidade de São Paulo (USP), 

em 1987, uma mulher negra recebia, em média, 38% do salário de um homem branco. Vinte 
anos depois o percentual passou a ser de 56%. Na comparação entre homens negros e homens 
brancos, no entanto, os avanços são menos significativos. Em 1987, o rendimento médio dos 
homens negros representava 58% do recebido por homens brancos. Em 2007, o percentual 
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passou para 62%. “Mulheres negras estavam mais confinadas a ocupações precárias e sofrem 
duplo preconceito: por ser mulher e por ser negra. Isso diminuiu um pouco graças à melhoria da 
escolaridade”, diz Menezes. Essas mudanças, no entanto, ainda não foram suficientes para 
mudar a cor da riqueza no Brasil. Num país em que quase metade da população se declara preta 
ou parda, em 1995, como mostram Paixão e Carvano, essa parcela representava apenas 17% dos 
brasileiros que estavam entre os 10% mais ricos. Em 2007, o percentual subiu para 22%. Já 
entre os 10% mais pobres a proporção de pretos e pardos é de 68%. 

A violência nos parece o elemento principal, o núcleo das questões abordadas 

anteriormente. A violência sofrida pelo escravo, tempos atrás, é perpetuada. Ser negro 

significa ser violentado de forma permanente, sem descanso, por dupla realidade: a de 

encarnar o corpo e os ideais de Ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a 

presença do corpo negro. Ao ser violentado pelo branco, o sujeito negro tem sua identidade 

destruída. Daí restar ao negro buscar identificar-se com o branco numa violência cruel 

contra si mesmo (Costa, 1983, p. 2). Tal violência se manifesta, sobretudo, numa atitude de 

branqueamento de seu corpo negro. O branqueamento pode ser “considerado como um 

conjunto de normas, atitudes e valores brancos que a pessoa negra, e/ou seu grupo mais 

próximo, incorpora, visando atender à demanda concreta e simbólica de assemelhar-se a um 

modelo branco e, a partir dele, construir uma identidade racial positivada” (Piza, 2000, p. 

103). 

O branqueamento força o negro a fazer de tudo para tornar-se branco, principalmente 

negando suas raízes culturais e seu corpo. O racismo destrói o gosto do negro por seu 

corpo, levando-o a odiar-se e a odiar tudo o que está relacionado ao ser negro. O desejo de 

ser branco anula as bases da identidade negra. O negro se sente branco e só se sabe negro 

quando discriminado no dia a dia. Mesmo assim, poderá pensar que as atitudes de racismo 

contra sua pessoa não o foram de fato, mas que, na verdade, foram brincadeiras ou 

acontecimentos do acaso. Há uma vitória da ação do branco racista sobre o negro. Daí é que 

a violência racista do branco 

exerce-se, antes de mais nada, pela impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro. 
Este, através da internalização compulsória e brutal de um Ideal de Ego branco, é obrigado a 
formular para si um projeto identificatório incompatível com as propriedades biológicas do seu 
corpo. Entre o Ego e seu ideal cria-se, então, um fosso que o sujeito negro tenta transpor, à 
custa de sua possibilidade de felicidade, quando não de seu equilíbrio psíquico (Costa, 1983, p. 
2s). 
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Como vimos acima, na palavra negro não existe nada de bom. Por isso, quem não possui 

consciência política de sua participação social, enquanto ser humano e construtor deste 

país, continuará pensando que estamos vivendo num país de iguais e que as pessoas negras 

que não conseguem estudar, trabalhar com salários dignos e iguais, são malandras e 

preguiçosas e não fazem nada para conseguir o seu espaço na sociedade. Veremos a seguir 

depoimentos de pessoas negras que demonstram por suas palavras o que acabamos de 

relatar. E como, o mais das vezes, as populações afro-brasileiras foram condicionadas a se 

enxergar de forma pejorativa e negativa em relação ao branco. Acreditando que o branco 

lhe é superior e que o tornar-se branco seria o melhor para seu corpo. 

O negro enxergando o próprio corpo 
Há todo um construto da imagem da pessoa negra pela sociedade, como já vimos. A sua 

presença é vista de forma diferenciada. E a pergunta que se pode fazer neste tópico do texto 

é a seguinte: como a própria pessoa negra se enxerga a partir da realidade de racismo que 

tem de enfrentar na sociedade? As respostas são o mais diversas e divergentes possível. 

Porém todas as respostas se encontram no fato de a pessoa negra ser diferente e não ser 

aceita facilmente por si e pela sociedade, a não ser pela resistência e insistência de sua 

presença onde não é convidada para estar. Os depoimentos1 a seguir nos permitem 

considerar esse indicador: 

 1. Mulher: “[...] O negro é o símbolo da miséria, da fome [...] a cor (preta) 
lembra miséria [...] Acho que o que me faz sempre fugir do lance negro é o 
lance da pobreza: pobreza em todos os sentidos – financeira e intelectual” (p. 
62). 

Aqui o que vem à tona é o significado da palavra negro. Há uma forte rejeição ao nome 

negro, ao ser negro. Não é uma coisa boa ser negro. Ser negro é um problema “financeiro”, 

pela pobreza, e “intelectual”, pela incapacidade cultural. Quem depõe se situa no que se 

ouve e vê do negro na sociedade. As reportagens da TV mostram os negros envolvidos com 

situações de roubo, assassinatos, e sempre aparecem em segundo plano nos comerciais e 

nas novelas que ditam as normas de vida para a população brasileira. Não tem nada de 

agradável ser negro. Ela não tem a referência de uma pessoa negra que se alimenta bem, 
 

1 Os depoimentos analisados neste item são de: SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro. As vicissitudes da 
identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Graal, 1983. Por isso constarão 
somente os números das páginas nas quais os mesmos se encontram. 
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seja rica, seja intelectual. Neste caso, a definição da palavra negro do dicionário cumpriu 

sua tarefa social. Fez a cabeça de uma pessoa: ser negro é o mesmo que pobreza, miséria, 

tristeza, fome... Esta pessoa não tem outro referencial para dizer o contrário. Olhem que ela 

não diz: “As pessoas dizem que ser negro é isto ou aquilo”. Ela mesma afirma: “O negro é 

o símbolo da miséria etc.” Ela não se aceita como é nem com o que tem. Se pudesse, 

mudaria de cor. O que lhe atrapalha não é a pobreza, ou a falta de intelectualidade, mas a 

cor preta. Se pudesse, pintar-se-ia de branco ou outra cor, melhor... 

 2. Mulher: “[...] eu tinha vergonha do meu corpo. Eu queria transar no escuro 
[...] Eu não gostava do meu corpo, dentro de uma coisa de ser negra. Corpo de 
negra, corpo de mulher tipo operário. Isso sempre me grilou pra burro [...]” 
(p. 63). 

Este depoimento relata a não aceitação do corpo da negra como seu. Na verdade esta 

mulher não quer ser quem é. O seu corpo não lhe agrada. Não aparece no texto a 

relativização com outro corpo, mas, com certeza, para que ela não se aceite deverá ter outro 

modelo, que é um corpo menor, mais magro, melhor trabalhado, um corpo mais feminino. 

E também tem “uma coisa de ser negra”. O ser negra a incomoda. Ser negra dá a aparência 

de suja, feia. Por isso esta mulher procura fugir de seu corpo. É como se ela dissesse: “Este 

corpo não é meu. Ele não me pertence! Eu não quero isto pra mim!”. O corpo é o grande 

empecilho para a vida das pessoas que não se aceitam. Ele se torna como uma grande casca 

que devemos carregar por onde andamos. O corpo se torna um peso, uma mala sem alça, 

uma pedra que carregamos na cabeça, algo desconfortável... 

Tudo o que vou fazer com ele se torna angustiante. Até mesmo algo que deveria me dar prazer, 
como o sexo, se torna algo deprimente e constrangedor. É preciso fugir da luz que me mostra 
quem realmente sou e tenho. Na verdade, não sou um corpo. Tenho um corpo que se agregou a 
mim e de que preciso me libertar. 

Este é o pensamento que está presente, assombrando esta mulher. O seu corpo não lhe dá 

prazer nem alegria, assombra-a. 

 3. Mulher: “Minha avó era bem negra: nariz grosso, beiços grossos, voz 
grossa. Não gostava de negro. Ela dizia: ‘Se você vir confusão, saiba que é o 
negro que está fazendo; se vir um negro correr, é ladrão. Você tem que casar 
com um branco pra limpar o útero” (p. 36). 
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É muito importante a presença de uma autoridade familiar que nos oriente. Neste caso, a 

avó desta mulher cumpre o seu papel de preveni-la em relação às pessoas negras. Primeiro 

que o depoimento começa com a citação das características da avó desta mulher. Pelas 

descrições ela não a acha bonita. Parece que, quanto mais negra a pessoa, mais repugnante 

será. E deixa claro que negro não gosta de negro. Segundo, as atitudes das pessoas negras 

não são aceitáveis. O jeito é se tornar branco, ou pelo menos mais claro. Existe um 

direcionamento de olhar para a identificação: a pessoa branca. Este parece ser o ideal a que 

o negro deve almejar a fim de se purificar da cor da sua pele. A pessoa negra é suja e 

impura. Tornar-se cada vez mais branca é o “ritual” da purificação étnica. Este deverá ser o 

desejo interior a ser seguido. E é algo tão forte que esta mulher gravou como recomendação 

de sua avó. O exercício da memória foi-lhe inculcado de tal jeito que lhe ficou gravado na 

mente e na visão de mundo negro. 

 4. Homem: “Eu estava crescendo como artista e então ia sendo aceito. Aí eu já 
não era negro. Perdi a cor. Todo esse jogo era vivido por mim de modo 
contemporizador. Eu não tinha como me confrontar. Não discutia muito a 
questão. Ia vivendo. Esse jogo era o meu jogo também” (p. 65). 

Na sociedade, as pessoas que crescem socialmente vão deixando de comentar as 

questões relacionadas ao racismo. Há como que uma tentativa de nivelamento social, porém 

sabe-se que o problema está lá, latente. Vive-se de ilusão. O negro se achando aceito, mas 

sabendo que a atitude dos brancos não é de graça. E os brancos fingindo que aceitam o 

negro como alguém do grupo. Isso caminha até que surja uma questão onde não dá mais 

para fugir e fingir. Por exemplo: será que todos os empresários que trabalham com negras e 

as acham eficientes em seus trabalhos ficariam felizes se seus filhos resolvessem casar com 

elas? No testemunho em evidência a profissão está acima da cor negra. É preciso perder a 

cor para se ganhar a vida. E isto funciona como remédio e dica para outros artistas que 

queiram subir na vida. É necessário deixar fora do recinto onde se trabalha ou para trás algo 

que incomoda você, a cor de sua pele. Para isso tudo é possível, desde fingir que não se é 

negro até praticar todos os procedimentos para o embranquecimento, como, por exemplo, 

alisar o cabelo, usar cremes para se tornar mais claro, usar maquiagem que clareie a pele, 

ou até mesmo roupas que escondam uma ligação com a África ou com a origem afro-

brasileira. 
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 5. Mulher: “Meu pai foi o único dos filhos que ascendeu [...] Fez licenciatura 
em Ciências e dava aulas de Biologia no Santo Inácio. Ele sempre transou a 
religião negra – é babalorixá do Candomblé, com todo o intelectualismo dele. 
Ele me diz: ‘Você, crioula, fazendo Psicanálise! Psicanalista de crioulo é pai 
de santo’. É o único da família a assumir esse lance. Não é uma questão 
folclórica. Ele acredita mesmo. E esse é o grande câncer de minha avó: o filho 
dela, professor, é macumbeiro. Ela faz de conta que não existe a situação” (p. 
66). 

A vergonha, neste caso, é fruto da não aceitação da realidade do ser negro. Tenta-se 

fugir. A mulher deste depoimento não entende como alguém estudioso adere a uma religião 

de negros. Fica claro que a religião dos orixás não é bem aceita nem vista como algo sério. 

É entendida como coisa de negro e, como tal, de terceira categoria. É algo vergonhoso, 

baixo, que não se deve nem mencionar. Aqui vem à tona a já vista catequização realizada 

pela Igreja Católica na elaboração da sua fé em detrimento da fé dos escravos trazidos de 

África para cá. A fé desses seres humanos é coisa do demônio e, assim, deve ser encarada 

como algo vergonhoso. Mas a consciência da pessoa saber-se negra abre possibilidades em 

todos os lugares. Uma pessoa negra poderá ser culta e manifestar-se religiosamente como 

tal sem ter vergonha de sua atitude de fé e sem ser folclórica. Mesmo num espaço 

controverso há resistências e motivações para se continuar com as convicções de cunho 

cultural e religioso. E parece que tal situação, surgida pela força do destino, é mantida pela 

intelectualidade e pelo respeito às convicções de ser negro. No presente depoimento 

encontram-se duas situações. A primeira, do professor, que assumiu o ser negro com todas 

as suas implicações e nem por isso perdeu o trabalho. A segunda, da mãe e da filha dele, 

que não aceitam como pode uma pessoa intelectual, esclarecida, se identificar com coisas 

de negro. Outra vez vem à tona o não aceitar o ser negro e o não assumir a cultura negra até 

as últimas consequências, ou seja, em todos os aspectos e âmbitos sociais. E não só por 

folclore ou para “inglês ver”, mas pela garantia da consciência da negritude. 

 6. Homem: “O homem negro é mais potente. As mulheres brancas acham isso – 
acho que elas têm razão” (p. 63). 

Um depoimento em que, ao referir-se ao corpo da pessoa negra, que depõe o faz pelo 

viés da sexualidade mítica. Existe na cabeça das pessoas um pensamento mítico de que o 

negro é mais viril do que o branco, tem mais potência e uma “pegada sexual” mais forte. 

Muitas mulheres fantasiam tal realidade, que, de fato, é mítica e varia de pessoa para 
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pessoa. Na verdade, o que está por trás dessa imagem é uma fantasia de que a cor negra é a 

cor do pecado e, como tal, está relacionada ao sexo sem cansaço. O próprio homem que dá 

o depoimento não se acha assim, mas se aproveita da situação para se autoafirmar. Na 

divulgação do corpo afro-brasileiro, o mais das vezes se apresenta o mesmo como objeto de 

prazer. Aliás, essa parece ser uma das imagens mais difundidas do homem e da mulher 

negros, ou seja, o seu lado sexual para consumo. De certa forma a literatura nacional foi 

quem elaborou tal panorama estereotipado do corpo afro-brasileiro ao apresentar a mula, o 

negro e o mulato com os seus atrativos sexuais bem desenvolvidos. Na atualidade faz-se 

necessário uma reconstrução do corpo afro-brasileiro, não só para a cama ou para outros 

trabalhos, a fim de que se valorize este mesmo corpo como persona, no sentido defendido 

por Marcel Mauss. Isto se enquadraria numa valorização das populações afro-brasileiras 

como apropriadas de sua identidade, história e consciência e ocupando o seu verdadeiro 

espaço na sociedade enquanto construtora da cidadania. O corpo do negro usado como 

fetiche para o sexo não sai de sua compreensão de objeto manipulado, comprado e vendido. 

Em outras palavras: continua escravo e sem autonomia para gerir seu próprio destino. 

 7. Mulher: “Uma amiga minha, judia, me dizia que nós tínhamos os mesmos 
problemas (preconceito e discriminação). Eu dizia que era muito diferente: o 
judeu só se sabe se ele mostrar a estrela de Davi. E o negro não. Está na 
cara!” (p. 62). 

Muitas vezes caímos no ridículo ao relativizar o racismo ou tantas outras situações de 

sofrimento dos povos. Não existe racismo mais violento. Racismo é racismo seja onde for, 

com quem for e nas situações o mais diversas. É impossível comparar o racismo brasileiro 

com o racismo contra os judeus ou contra os negros nos EUA. A única atitude do ser 

humano diante de uma reação racista é de desprezo e de coragem para se conseguir os 

meios necessários a fim de que tal comportamento seja punido e transformado em 

solidariedade. O racismo contra os judeus foi diferente por Israel ser uma nação rica e 

influente, e mais, de cor branca. O racismo contra o negro não tem como ser atenuado, pois 

onde se enxergar um negro a cor da pele o denunciará, fazendo a pessoa ser rejeitada e vista 

com maus olhos. Um judeu pode mentir quanto à sua nacionalidade, mas um negro nunca 

poderá negar a sua identidade negra. Nunca poderá dizer que não é negro. Porém isso não 

pode servir para classificar um regime racista como melhor ou pior, pois estamos tratando 

de pessoas humanas, com suas dignidades inafiançáveis. O que se poderá avaliar são os 
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efeitos que determinados regimes racistas podem ter sobre as pessoas na tomada de 

consciência da sua identidade étnica. Por exemplo: nos EUA temos os guetos para os 

negros, sistema não existente no Brasil, classificando e ditando onde as pessoas deverão 

morar pela cor de sua pele. Entretanto no Brasil temos as favelas e periferias das cidades, 

que recebem quem não consegue lugar para morar nos espaços da elite branca. Mas nos 

EUA há uma elite negra, caso que ainda não ocorre no Brasil. E mais: nos EUA há um 

presidente negro eleito pela consciência dos negros, mesmo que não tenham sido somente 

os negros que o elegeram. A consciência advinda do racismo, esta sim poderá ser melhor 

ou pior. E parece que no Brasil a consciência da negritude não atingiu a população negra 

como um todo, precisando ainda de uma boa caminhada para a ocupação de cargos 

mantidos fechados a sete chaves, proibindo as populações afro-brasileiras de entrar. 

Ao vermos como alguns(mas) negros(as) se relacionam com seu corpo, percebemos, 

com Jurandir Costa, que existe uma ideologia da cor e que a mesma é, na verdade, a 

imagem de uma questão muito mais grave e prejudicial, que se chama ideologia do corpo. 

Ao se atacar a cor, deseja-se ir ao âmago da questão, o corpo da pessoa negra, espaço 

privilegiado da batalha. Diante desses depoimentos podemos perceber e concluir que as 

pessoas, ao rejeitarem sua cor, estão rejeitando seu próprio corpo (Costa, 1983, p. 5), sua 

pessoa, sua identidade mais intima e profunda, a persona. 

O corpo cidadão: resistência negra na 
mira da cidadania 

Mesmo com sua imagem distorcida pelo racismo, a pessoa negra não é o que se impõe à 

mesma. Prova disso, por exemplo, é a imagem de pessoa humana cultivada e assimilada 

pelos cultos de referência afro-brasileira. O corpo do membro desta fé é especial. É lugar 

santo. É casa do orixá. A imagem da pessoa é sagrada. Por exemplo: no Candomblé o corpo 

se apresenta como espaço privilegiado para se tornar receptáculo do orixá. Por exemplo, a 

cabeça é o 

polo fundador e irradiador da iniciação, onde se carrega o santo, pois este mora na cabeça [...] 
No ritual, a cabeça é permanentemente protegida por um oujá de tecido branco em forma de 
turbante. É a garantia de que está protegida e, por extensão, o santo nela habita. A cabeça é o 
orixá e o orixá é a cabeça [...] Todas as práticas renovadoras do axé são centralizadas na cabeça. 
Também nela estão determinados os locais que remetem aos princípios geradores e ancestrais. 
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A cabeça é mimese do mundo simbolizado, onde estão os elementos da natureza e, depois de 
fixados, os princípios geradores do axé do corpo individual, que, conjugado com o eu coletivo 
do terreiro, ampliarão cada vez mais os vínculos sagrados, éticos, morais sociais e culturais do 
indivíduo com o grupo (Lody, 2004, p. 68-69). 

O corpo, que na África era espaço do sagrado, no novo mundo da escravidão se tornou 

local do Diabo, manifestação do mal. Foi incutido na cabeça das populações 

afrodescendentes que seus corpos não prestavam para nada a não ser para o trabalho. Foi 

daí que “o negro educou-se ouvindo que seu corpo era feio e grosseiro, que não podia 

dançar balé clássico por ter o seu quadril largo e os pés chatos, além de sua cor ser 

incompatível para representar príncipes e princesas” (Oliveira, 1992, p. 53). 

Na interpretação de Maricel Mena López (2004, p. 70), o corpo do africano e de seus 

descendentes é essencialmente entendido como lugar sagrado, uma vez que o mesmo é uma 

hierofania. Daí também se entende a sacralidade do próprio corpo humano. Não existem 

rupturas nem negação dos corpos, como na tradição judaico-cristã. Assim como o cotidiano 

das populações africanas e de seus descendentes são prenhes do sagrado, o corpo humano é 

o local por excelência da relação do ser humano com o transcendente. Os corpos do homem 

e da mulher africanos compõem o conjunto dos aspectos que entram na relação exterior de 

contato com a divindade. Por meio da dança e de outros rituais, os corpos dos homens e das 

mulheres africanos são valorizados e glorificados. Recebem como que um feixe de luz. Tal 

corpo 

[...] tem raiz, tem identidade, ancestralidade, e é sujeito da história. É através do estudo do 
corpo e sua relacionalidade que vamos entender que o corpo nos dá confiança e consciência do 
que somos e possamos vir a ser, em busca da liberdade. Pois, por meio da fala corporal, há 
comunicação e somos desafiados a decodificar sua linguagem em busca de uma ética 
libertadora de nossos corpos (Mena López, 2004, p. 72). 

Os corpos dos antepassados africanos são entendidos como canal de comunicação, capaz 

de fazer acontecer mudanças significativas através de fatos que não permitem uma 

passividade diante das circunstâncias da existência. Há uma transformação da realidade 

com a consciência de que se está usando o corpo como instrumento principal. Não são 

outras instâncias que mudam a realidade, é o próprio corpo humano que interage e muda as 

realidades. Mesmo que os espíritos e as entidades religiosas interajam nessa dinâmica, o 

corpo humano é o principal canal. Por exemplo: pela dança religiosa o “seu comportamento 
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ritualístico enfatiza a disciplina, a coesão e a identidade do grupo, o sentimento e a 

dignidade” (Santos, 2002, p. 25). O corpo é o espaço da busca pela cidadania. É o local das 

lutas, vitórias e derrotas do dia a dia. É onde se manifesta o sagrado. As culturas africanas 

têm algo em comum, que é a valorização e o respeito pelo corpo. Raul Lody afirma que 

corpo e arte nas culturas africanas se encontram. Há um diálogo entre corpo e arte. “Para a 

cultura africana, o corpo é um espaço de manifestação artística [...] A arte dos objetos e a 

arte do corpo são expressão única de comunicação com o mundo” (Lody, 2004, p. 65). 

É desse contexto que o corpo todo das populações afrodescendentes surge como “fator 

distintivo da sua participação, inclusive política, da sua história e dos seus padrões de vida” 

(Bacelar, 1989, p. 44). É impossível visualizar as comunidades afrodescendentes sem 

perder de vista a presença de seus corpos marginalizados, que determinam a classificação 

social a eles atribuída. Não existe dicotomia entre corpo e alma. O corpo todo ou se alegra, 

ou sofre. Neste caso, o corpo todo se lança na conquista de uma cidadania não para um 

grupinho fechado, mas para as camadas mais excluídas da sociedade brasileira. 

Porém mesmo marginalizados ocorreram resistências e essa situação de escravidão não 

foi aceita passivamente. Desde quilombos, banzo, passando pelas revoltas que tiveram a 

religião em sua base, até a organização em irmandades e resistências das religiões de 

matrizes africanas, as formas de resistência foram o mais diversas possível. Essas 

resistências se manifestavam em forma de protesto. Clóvis Moura (2004, p. 9-61) nos 

apresenta de modo exaustivo as mais variadas formas de resistência e protesto dos negros 

africanos e seus descendentes. As formas de resistência foram assim elencadas pelo autor: 

irmandades religiosas; terreiros de Candomblé; levantes ou revoltas organizadas; os 

quilombos; movimentos abolicionistas com presença de negros e organizações de negros e 

negras no Brasil contemporâneo. Isso aconteceu e acontece porque a dinâmica de luta das 

comunidades negras se processa por uma organização comunitária. Daí se entende que o 

Candomblé permite, como religião, um exemplo de organização social quando nos propõe a 

relação do iniciado com o orixá dentro de um contexto de comunitariedade. O indivíduo 

está inserido num contexto de comunidade. Ele não está fora, não está separado, mas 

incluído como membro ativo. Há uma ligação de compromisso da pessoa com o orixá e 

com a comunidade (Berkenbrock, 1997, p. 251). Através dessa ligação é possível entender 

que a cidadania só será possível por meio de articulações comunitárias. 
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A cidadania desejada pelas populações negras não figura como algo fictício ou como 

presentes doados por entidades governamentais, mas é algo concreto e resultado de lutas. A 

cidadania tem nome de 

emancipação humana, tendo como uma de suas tarefas, além da denúncia da discriminação 
racial, a reivindicação e pressão sobre as classes e grupos dominantes, propondo meios e 
procedimentos de democratização das relações sociais, formando, assim, a militância dos 
movimentos negros (Nascimento, 1999, p. 72). 

Junto com as depreciações do corpo das populações afro-brasileiras vem também a 

depreciação em relação à cor da pele. Esta fez com que os africanos para cá trazidos fossem 

tratados como peças humanas e restos da humanidade. Quem os escravizava jurava estar 

prestando um serviço de libertação, pois os tornava cristãos, ou seja, gente (Donegana, 

2005). Por isso os negros foram ridicularizados e desprezados. Portanto, dentro do contexto 

libertador da negritude “os negros decidem assumir o desprezo para fazer dele orgulho [...] 

a negritude aparece aqui como uma operação de desintoxicação semântica e de constituição 

de um novo lugar de inteligibilidade da relação consigo, com os outros e com o mundo” 

(Munanga, 1988, p. 45). Assumir a negritude em tal contexto é partir da marginalidade e da 

baixa autoestima das comunidades afro-brasileiras e dar uma resposta positiva 

demonstrando a capacidade de recriar a própria história e os próprios falares depreciativos a 

seu respeito. É o exercício da cidadania num contexto de assumir o seu corpo negro, ter a 

sua história nas mãos e dar a volta por cima na história de tentativas de destruição do 

caráter de pessoa humana cunhado no interior de cada ser. 

Conclusão 
A título de conclusão, mas abrindo para reflexões e práticas libertadoras que valorizem o 

corpo das populações afro-brasileiras como ser humano, pode-se afirmar que a resolução 

dos problemas elencados acima passa por algumas decisões de ordem estrutural com a 

pressão da comunidade negra sobre as entidades de direito. A construção da cidadania, 

nesses moldes, se elabora de baixo para cima. É a partir da audição dos projetos sugeridos 

pelas bases sociais, onde residem os pobres, excluídos, que se espera uma mudança 

estrutural. Tais mudanças estão conectadas, porém não dependentes exclusivamente, às 
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decisões políticas que possibilitarão às populações afro-brasileiras o resgate de sua 

identidade e a valorização de sua corporeidade. Seriam, a curto prazo: 

 a) A destruição do mito da democracia racial. Como vimos, não vivemos numa 
democracia racial nem no paraíso das cores. Vivemos a cada dia um racismo 
silencioso, onde as populações negras continuam relegadas aos espaços de 
subalternidade e exclusão social. O acesso ao lugar do negro na sociedade ainda 
continua fechado e isto é a prova de que ainda temos um racismo velado. Fazer 
de conta que não se tem problemas com as etnias em nosso país é não querer 
enxergar o racismo à brasileira. Pela destruição do mito da democracia racial se 
poderia chegar a enfrentar o problema do racismo de frente, não evitando tratar 
o assunto, pois, quando afirmamos que vivemos bem do jeito que estamos 
vivendo, fechamos os olhos aos problemas colocados anteriormente e não 
resolvemos nada. Simplesmente adiamos o dia da liberdade completa às 
populações afro-brasileiras, ainda atreladas ao fantasma da escravidão perpétua 
imposto a elas por meio das instituições que formam a consciência das massas 
na sociedade brasileira. 

 b) Um projeto inclusivo de educação. Se as cotas propostas para sanar a perda 
do tempo que as populações afro-brasileiras ficaram longe da escola não são o 
mecanismo mais eficiente para o momento, qual seria a proposta mais viável? 
A sociedade brasileira tem uma dívida com a população afrodescendente. E 
quem lhes fechou as portas à educação deverá abri-las. Se existiram leis que 
impediram os negros de estudar, deve haver, na atualidade, leis que lhes 
facilitem o acesso à escola. Porém sabe-se, ainda, que não basta abrir as portas 
da educação às populações afro-brasileiras. Não basta o sistema de cotas. É 
necessário dar condições para que os negros possam começar e terminar seus 
cursos e, ainda, garantir-lhes espaço de trabalho. Mais: a preocupação com a 
manutenção dos negros na instituição escola é algo que se deve começar já nos 
primeiros anos da educação básica, com a valorização de pessoal, da cultura 
afro-brasileira, do espaço educativo nas regiões menos atingidas pelas verbas e 
iniciativas dos órgãos competentes da educação. Sem este mecanismo 
afirmativo não se consegue dar às populações afro-brasileiras a sua devida 
visibilidade nos espaços educacionais vazios de sua presença, muito menos 
mantê-los. 

 c) Um projeto de desenvolvimento social e econômico. Tal projeto de 
desenvolvimento deverá tomar conta das áreas em que vive a maioria da 
população afro-brasileira. Deverá ser um projeto centrado em questões 
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decisivas para a melhoria de vida dessas populações, incluindo os campos da 
saúde, transportes, saneamento, empregos e revitalização de áreas desprezadas e 
entregues à ociosidade e centros de depósito de lixo. Faz-se necessária uma 
gestão de políticas públicas que contemplem as populações de baixa renda, 
enfatizando o quesito cor, pois sem este se corre o risco de, entre os pobres, as 
populações afro-brasileiras serem esquecidas, e mais uma vez o papo de 
generalizar as leis fará com que as mesmas populações fiquem de fora das 
benesses governamentais. 

Essas medidas, bem distribuídas e acompanhadas, resultarão no resgate da dignidade da 

corporeidade afrodescendente, aumentando, assim, a autoestima, o domínio tecnológico e a 

participação político-social, ferramentas fundamentais para a vivência e a prática da 

autêntica cidadania (Souza, 2004, p. 43), onde todos(as) são participantes na construção 

efetiva de uma sociedade que valorize o ser humano enquanto persona, em todos os 

sentidos abordados por Marcel Mauss. Ao se recuperar a dignidade dos corpos das 

populações afrodescendentes, recupera-se também a história identitária que lhes foi negada 

e as tentativas de excluí-la. É com a recuperação da dignidade desses corpos que se 

conseguirá adquirir a dignidade negada e se alcançará a verdadeira cidadania. Esta é a 

concretização da recuperação da autoestima das populações afrodescendentes. Pela mesma 

se espera que os jovens afro-brasileiros adquiram gosto pelo que é seu e ampliem seus 

horizontes, tendo sua identidade étnica como uma realidade concreta da qual não se devam 

envergonhar. 
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A Transposição Didática: a passagem do 
saber científico para o saber escolar 

Lurdes de Fátima Polidoro1 
Robson Stigar2 

 
 
 
 
 
 
 Resumo: Neste artigo vamos procurar conceituar o que vem a ser a 

Transposição Didática, sua relação com a ciência e com a educação, sua 
importância para o saber e, por fim, qual a sua contribuição para a disciplina de 
Ensino Religioso. 

 Palavras-chave: ciência, educação, Ensino Religioso, Transposição Didática. 

Introdução 
A dinamicidade é sem dúvida uma das características mais marcantes do mundo atual. É 

“movimento” o nome da nova ordem. A bem da verdade, a realidade nunca foi estática, 

porém nunca foi tão dinâmica quanto agora. É perceptível, no cotidiano da vida, que a 

palavra “estática” está em desuso. Tudo muda muito, em pouco tempo. 

A escola, por sua vez, tem apresentado dificuldade em acompanhar esta dinamicidade, 

bem como também não vem conseguido dialogar com as ciências por causa da rapidez da 

informação, do conhecimento, do saber. Assim, é necessário encontrar estratégias para que 

a escola não fique alheia à realidade científica circundante. Diante de tal necessidade, nasce 

a Transposição Didática. 

Que é Transposição Didática? 
A Transposição Didática é um “instrumento” pelo qual analisamos o movimento do 

saber sábio (aquele que os cientistas descobrem) para o saber a ensinar (aquele que está nos 

                                                 
1 Mestranda em Ciências da Religião pela PUC-SP. 
2 Mestre em Ciências da Religião pela PUC-SP. 
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livros didáticos) e, por este, ao saber ensinado (aquele que realmente acontece em sala de 

aula). 

O termo foi introduzido em 1975 pelo sociólogo Michel Verret e rediscutido por Yves 

Chevallard em 1985 em seu livro La Transposition Didactique, onde mostra as 

transposições que um saber sofre quando passa do campo científico para o campo escolar. 

Chevallard conceitua “Transposição Didática” como o trabalho de fabricar um objeto de 

ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo “sábio” (o cientista) ser objeto do 

saber escolar. 

A Transposição Didática, em um sentido restrito, pode ser entendida como a passagem 

do saber científico ao saber ensinado. Tal passagem, entretanto, não deve ser compreendida 

como a transposição do saber no sentido restrito do termo: apenas uma mudança de lugar. 

Supõe-se essa passagem como um processo de transformação do saber, que se torna outro 

em relação ao saber destinado a ensinar. 

Considera-se, assim, com base nos elementos mencionados, que a transformação do 

conhecimento científico com fins de ensino e divulgação não constitui simples adaptação 

ou uma simplificação do conhecimento, podendo ser analisada, então, na perspectiva de 

compreender a produção de novos saberes nesses processos. 

Segundo Chevallard, a Transposição Didática é entendida como um processo no qual um 

conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre, a partir daí, um conjunto 

de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos 

de ensino. O trabalho que transforma um objeto do saber a ensinar em um objeto de ensino 

é denominado Transposição Didática. 

O termo Transposição Didática implica a diferenciação entre saber acadêmico e saber 

escolar, que são de natureza e funções distintas, nem sempre evidentes nas análises sobre a 

dimensão cognitiva do processo de ensino e aprendizagem. Ao definir como Transposição 

Didática o processo de transformação de objetos de conhecimento em objetos de ensino e 

aprendizagem, Chevallard iniciou um movimento de se repensar os mecanismos e os 

interesses dos participantes desse processo – professor e aluno. 

A passagem do saber científico para o saber escolar 
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No processo de didática, há uma profunda relação ente os elementos internos e externos 

que o influenciam. Apresenta-se subordinado a diferentes conjuntos de regras, 

representados, por exemplo, pelas forças institucionais da pesquisa; pela própria instituição 

escolar (tipo de escola, objetivos, projeto pedagógico); pelas forças políticas (programas e 

currículos de secretarias de Educação); pela força do mercado (livros didáticos e/ou 

paradidáticos). 

A distância entre o saber científico e o saber ensinado não representa, neste caso, uma 

hierarquia de saberes, mas uma transformação de saberes que ocorre nas diferentes práticas 

sociais, em função da diversidade dos gêneros discursivos e dos interlocutores aí 

envolvidos. 

Esse processo de transformação do conhecimento se dá porque os funcionamentos 

didático e científico do conhecimento não são os mesmos. Eles se inter-relacionam, mas 

não se sobrepõem. Assim, para que um determinado conhecimento seja ensinado, em 

situação acadêmico-científica ou escolar, necessita passar por transformação, uma vez que 

não foi criado com o objetivo primeiro de ser ensinado. A cada transformação sofrida pelo 

conhecimento corresponde, então, o processo de Transposição Didática. 

Essa transformação do objeto de conhecimento científico em objeto de conhecimento 

escolar – para ser ensinado pelos professores e aprendido pelos estudantes – significa 

selecionar e inter-relacionar o conhecimento acadêmico, adequando-o às possibilidades 

cognitivas dos alunos e exemplificando de acordo com a sua realidade circundante. 

Chevallard parte do pressuposto de que o ensino de um determinado elemento do saber só 

será possível se esse elemento sofrer certas “deformações” para que esteja apto a ser 

ensinado. 

As linguagens oral e escrita devem ser ajustadas às condições desses aprendizes e às 

condições em que se ensina e se aprende na escola – instituição que, condicionada por 

prazos e outras restrições, assumem, em nossa sociedade, a tarefa de transmitir os saberes 

sistematizados. 

Refletir sobre o processo de construção dos conteúdos de ensino pela via da 

epistemologia a partir da tese defendida por Chevallard significa interpretar a mediação 

didática como um movimento específico, cuja dinâmica precisa ser desvelada. Chevallard 

afirma que a transformação do saber acadêmico em saber escolar se faz em duas etapas: 
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uma transposição externa, no plano do currículo formal e dos livros didáticos, e outra 

interna, no decorrer do currículo em ação, em sala de aula. 

Pode-se dizer que um dos maiores problemas enfrentados solitariamente pelo professor é 

exatamente o de redimensionar o objeto de conhecimento (o objeto de estudo, o objeto de 

ensino) ao “transpô-lo” de uma prática discursiva para outra, ou seja, tratar o conhecimento 

levando em consideração a mudança da situação discursiva. 

Apesar de esse processo de redimensionamento do conhecimento, no ambiente de sala 

de aula, ser da competência do professor, iniciativas de criação de cursos de formação 

continuada que priorizem o processo reflexivo, pelo qual o aluno e o professor tenham a 

oportunidade de confrontar novos conhecimentos com aqueles subjacentes à sua prática 

pedagógica, podem lhe oferecer pistas que o auxiliem em tão complexa tarefa. Dessa 

forma, a Transposição Didática, operada por aluno e professor, se iniciaria no próprio 

ambiente de formação, sendo concretizada, por ele, na sala de aula de ensino fundamental. 

A escola, dentre suas principais funções, tem o papel da “transmissão” de 

conhecimentos produzidos pela humanidade. Entendemos que o conhecimento se dá 

fundamentalmente no processo de interação e de comunicação. Os conhecimentos 

científicos, à medida que são elaborados, passam por processos de codificação, sendo que 

os processos didáticos devem considerar os códigos científicos. Contudo tais códigos 

passam por uma decodificação ou transposição para ser apreendidos pelos alunos. 

Para ocorrer a “transmissão” ou comunicação, é necessário que o conhecimento seja 

transformado. O processo de transformação do conhecimento coloca diversas 

problemáticas, dentre elas a diferença entre os elementos do conhecimento produzido e do 

conhecimento a ser aprendido, estabelecendo uma ruptura entre o conhecimento trabalhado 

na escola e aquele produzido originalmente. 

Segundo Pinho Alves (2000), 

o saber a ensinar é entendido como um novo saber, sua estrutura de origem está localizada fora 
do contexto acadêmico produtor do saber sábio. Dessa forma, para que na integração entre 
objetos de ensino não haja prevalência de conceitos sem significado, é recomendado o uso das 
diferentes fontes de referência, que inspiram e estabelecem a legitimação de um saber (p. 23). 

No processo de Transposição Didática há um movimento que parte de mudanças no 

“saber acadêmico” e se institucionaliza em novos “textos do saber” (propostas curriculares 
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e livros didáticos), exigindo o tratamento, na sala de aula, de novos conteúdos, com a 

adoção de novas práticas de ensino (saber efetivamente ensinado). 

O material didático: problema ou solução? 
Para o professor, o livro didático ou a apostila é apenas um dos instrumentos de 

Transposição Didática no processo de ensino e aprendizagem e na formação do educando 

como ser crítico, capaz de criar, construir, descobrir o conhecimento, mas este instrumento 

não deve ser o único a ser utilizado. 

É papel do livro didático ou da apostila propiciar um bom trabalho pedagógico quanto à 

linguagem científica adequada à faixa etária do educando; às atividades integradas aos 

conteúdos, para o desenvolvimento de diversas competências; à problematização de 

questões a estudar e pesquisar, adequadas à capacidade cognitiva dos alunos e aos conceitos 

a construir, por meio de interlocução, observação, investigação, análise, síntese e avaliação. 

O livro didático tem papel significativo na dinâmica escolar, como suporte do processo 

de aprendizagem e referencial para as atividades extraclasse. Como instrumento de 

reflexão, o livro didático deve incentivar professores e alunos a argumentar, interagir, 

participar, contribuir, respeitar e investir no desenvolvimento das próprias competências 

pessoais e profissionais, procurando se emancipar em face da realidade estabelecida e, com 

isso, construir um senso crítico a fim de superar a fragmentação do conhecimento e a 

alienação. 

Deve, também, despertar o interesse e a curiosidade, a necessidade e o desejo de 

conhecer e estudar. Pelo livro didático as famílias podem acompanhar o trabalho 

desenvolvido por seus filhos na escola. Mas as possibilidades de acesso à informação vão 

além do professor e do livro didático. 

É preciso aprender a selecionar, interpretar e utilizar a informação que se produz e se 

transmite hoje em larga escala e velocidade. A escola, o professor, o conteúdo do saber 

escolar e o livro didático necessitam mudar, para orientar sua função, diante das demandas 

do mundo Pós-Moderno e da realidade social e científica dos dias atuais. 

A Transposição Didática e o Ensino Religioso 
A escola, dentre as suas principais funções, tem o papel da transmissão de 

conhecimentos produzidos pela humanidade. Portanto, nestes tempos em que se discute a 
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questão da obrigatoriedade do Ensino Religioso nas escolas, é importante meditar acerca da 

natureza daquilo que a escola pretende transmitir como conteúdo específico da matéria 

propriamente dita, Ensino Religioso. 

Em cada período da história se faz necessário que o conhecimento científico escolar 

esteja fundamentado no conhecimento produzido pelos cientistas e que, por sua vez, este 

conhecimento já tenha sido aceito de forma unânime pela comunidade cientifica. 

A pesquisa em religião induz a um ensino que leve o aluno a aprender naturalmente 

princípios de uma ou várias religiões, estudando-as nos livros. Portanto esse tipo de saber é 

muito diferente da aprendizagem no processo de instrução, não podendo ser desenvolvido 

por meio de uma metodologia ou de iguais tarefas que são recomendadas para se atingir 

objetivos na esfera instrucional de ensino. 

Considerando que a construção do saber acontece a partir da relação sujeito-objeto (no 

caso do Ensino Religioso, o sujeito é o aluno, e, em relação ao objeto, é o fenômeno 

religioso), há que levar em conta que deve haver uma transposição clara e segura desse tipo 

de saber tão vasto e complexo, o Ensino Religioso. 

Portanto, essa transição didática deve se referir à forma de organizar os conteúdos e de 

trabalhá-los na perspectiva de subsidiar a construção do conhecimento. Dá-se, assim, em 

nível de análise e conhecimento na pluralidade cultural da sala de aula, levando em 

consideração a liberdade da expressão religiosa do aluno (cf. Parâmetros curriculares 

nacionais: Ensino Religioso, p. 38). Uma vez que, para a compreensão da razão de ser do 

Ensino Religioso, é preciso partir de uma concepção de educação que entenda como um 

processo global, integral, enfim, de uma visão de totalidade que reúne todos os níveis de 

conhecimento, entre os quais está o aspecto religioso do educando. 

Considerações finais 
Segundo Chevallard, para chegar à escola o saber científico sofre transformações que o 

simplificam a fim de convertê-lo em objeto de estudo escolar. É preciso evitar que, ao 

simplificá-lo, perca-se o foco do conteúdo, incidindo em erros conceituais e informações 

incorretas. 

Um grande desafio do professor é transformar um conhecimento científico em um 

conteúdo didático. De fato, teorias complexas, sem perder suas propriedades e 
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características, precisam ser transformadas para ser assimiladas pelos alunos. Assim, a 

Transposição Didática pode ser concebida como um conjunto de ações transformadoras que 

tornam um saber sábio em saber ensinável. 
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Maria Magdalena/Madalena na música: 
luxúria e paixão 
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 Resumo: O presente trabalho pretende apresentar a transição de Maria 

Magdalena/Madalena dos Evangelhos a personagem na música contemporânea. 
 Palavras-chave: teopoética, Maria Magdalena/Madalena, música. 

 

Maria Magdalena/Madalena (ou de Magdala) é a figura feminina mais citada no Novo 

Testamento, até mais do que a Virgem Maria. Sempre se fala da mulher de quem Jesus 

expelira sete demônios2 e que passou a pertencer ao grupo de mulheres que o 

acompanhavam e prestavam assistência com seus bens. Além disso, é personagem 

importante na ressurreição de Cristo (é a primeira pessoa que o vê ressuscitado). 

Com tamanho destaque nas Escrituras, essa personagem logo chamou a atenção dos 

estudiosos. Infelizmente, com o passar dos anos, sua imagem foi sendo modificada, 

deturpada. Testemunha da ressurreição e discípula, sábia, companheira de Jesus descrita 

nos Evangelhos apócrifos (que pregavam o gnosticismo), a imagem construída no Ocidente 

de Maria Magdalena/Madalena não está nas Escrituras. Na realidade, é uma união de três 

personagens femininos descritos nos Evangelhos em uma só mulher: Maria de Magdala, de 

quem Jesus expulsou sete demônios, que o seguiu até o Calvário e testemunhou a 

ressurreição; Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro; e a pecadora anônima que lavou os 

pés de Jesus na casa do fariseu Simão. 

                                    
1 Pricila Reis Franz é mestra em literaturas Brasileira, Portuguesa e Luso-Africana pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. É tradutora, revisora e mantém uma página na internet 
(<http://www.pribi.com.br>), em que atua como webwriter e faz divulgação da cultura (em especial, 
brasileira), disponibilizando para download livros de domínio público. E-mail: pricila@pribi.com.br. 

2 “Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de 
Magdala, de quem tinha expulsado sete demônios” (Mc 16,9). 

http://www.pribi.com.br/
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Assim, partindo da união desses vários elementos existentes nos Evangelhos canônicos e 

apócrifos, constituiu-se na Idade Média uma veneração de Maria Magdalena/Madalena 

como pecadora arrependida. Gregório Magno, bispo de Roma, efetiva essa imagem 

ambivalente e contraditória de Maria Magdalena/Madalena tomando os acontecimentos 

como realizados por uma personagem só. Embora essa ideia lhe fosse posterior, é ele quem 

a consolida para a posteridade, em sua Homilia XXXIII, que diz: 

a mulher designada por Lucas a pecadora, chamada Maria por João, é a mesma que Marcos 
afirma ter sido libertada dos sete demônios. Neste momento, o amor de Maria Madalena por 
Jesus torna-se um dos temas centrais da vida dessa santa, sendo considerado maior ainda do que 
o de Pedro, ideia claramente influenciada pelos textos neotestamentários apócrifos, e os sete 
demônios que foram expulsos de seu corpo passam a ser identificados aos sete pecados capitais. 
Madalena, a grande pecadora, começa a ganhar vida.3 

Desde então, Maria Magdalena/Madalena foi vista como símbolo da Igreja, misto de 

santa e pecadora, definida pela fraqueza e pelo amor, pintada com as cores do pecado (da 

carne). No início do século XII, o abade Geoffroi compôs um sermão dirigido aos monges 

intitulado “Em nome da bem-aventurada Maria Magdalena/Madalena”. Nessa homilia, 

Maria Magdalena/Madalena passa de meretriz (ideia baseada no Evangelho de Lucas), de 

famosa pecadora, a gloriosa pregadora. Dessa forma, pela 

junção das personagens neotestamentárias (Maria de Magdala, Maria de Betânia e a pecadora 
da cidade), das tradições apócrifas e da lenda de Maria Egipcíaca, no decorrer da Idade Média 
foi forjada uma Madalena que possuía diversas faces: pecadora e arrependida; companheira 
amorosa de Cristo; mulher rica e generosa; pregadora e eremita.4 

Na Idade Média, então, ocorre a transposição da imagem de Maria Magdalena/Madalena 

de mulher rica, nobre e devotada a Cristo para a imagem de uma criatura portadora do mal 

e dilacerada pela mortificação, constituindo um modelo ideal feminino mais humano que o 

vigente até então, o da Virgem Maria, e também representando um papel simbólico 

fundamental em todas as iniciativas de recuperação de mulheres “perdidas”. 

Essa imagem confusa atravessou séculos e ganhou ainda maior força nos últimos anos, 

com o lançamento de várias obras literárias referentes à personagem, e, em particular, do 

 
3 Disponível em: <http://www.pem.ifcs.ufrj.br/smm.zip>, p. 16-17. Acesso em: 28 fev 2007. 
4 Ibid. 
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livro de Dan Brown O Código Da Vinci. Na música não poderia ser diferente. É possível 

observar nas canções o interesse sempre crescente por essa personagem bíblica tão confusa, 

polêmica e apaixonante. 

Dessa forma, a imagem mais comum que se encontra nas composições é a de Maria 

Magdalena/Madalena como símbolo do pecado da paixão, da luxúria, uma santa muito 

próxima do povo. Na primeira canção selecionada, Magdalena/Madalena é uma meretriz 

(representando todas as prostitutas) pela qual até mesmo o filho de um Deus sucumbiu: 

Una canción para la Magdalena5 
Si, a media noche, por la carretera 

que te conté, 

detrás de una gasolinera 

donde llené, 

te hacen un guiño unas bombillas 

azules, rojas y amarillas, 

pórtate bien 

y frena. 

Y, si la Magdalena 

pide un trago, 

tú la invitas a cien 

que yo los pago. 

Acércate a su puerta y llama 

si te mueres de sed, 

 
5 Letra de de Joaquín Sabina, música de Pablo Milanés, do disco “19 días y 500 noches”, de 1999. Tradução 

livre: Uma canção para a Magdalena/Madalena: Se, à meia-noite, na estrada/que te contei,/atrás de um 
posto/onde abasteça,/te pisquem umas luzes/azuis, vermelhas e amarelas/arruma-te bem e freia./E se a 
Magdalena/Madalena/pede um trago,/convida-a para cem/que eu o pago./Aproxima-te de sua porta e 
chama/se morres de sede,/se já não jogas as damas/nem com tua mulher./Só te peço que me 
escrevas,/contando-me se ela segue viva/a virgem do pecado,/a noiva da flor da saliva,/o sexo com amor 
dos casados./Dona de um coração/tão cinco estrelas,/que até o filho de um Deus,/uma vez que a viu,/se foi 
com ela. E nunca lhe cobrou/a Magdalena/Madalena./Se estás mais só que a lua,/deixa-te convencer, 
brindando à minha saúde, com uma/que sei eu./E quando subam as bebidas,/o dobro do que te peça/dá-lhe 
por seus favores/que em casa de Maria de Magdala/as más companhias são as melhores. Se levas graxa no 
porta-luvas/e uma alma a perder/pare junto às suas cadeiras/de leite e mel. Entre duas curvas redentoras/a 
mais proibida das frutas/te espera até a aurora,/a mais senhora de todas as putas,/a mais puta de todas as 
senhoras. 
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si ya no juegas a las damas 

ni con tu mujer. 

Sólo te pido que me escribas, 

contándome si sigue viva 

la virgen del pecado, 

la novia de la flor de la saliva, 

el sexo con amor de los casados. 

Dueña de un corazón, 

tan cinco estrellas, 

que, hasta el hijo de un Dios, 

una vez que la vio, 

se fue con ella. 

Y nunca le cobró 

la Magdalena. 

Si estás más solo que la luna, 

déjate convencer, 

brindando a mi salud, con una 

que yo me sé. 

Y, cuando suban las bebidas, 

el doble de lo que te pida 

dale por sus favores, 

que, en casa de María de Magdala, 

las malas compañías son las mejores. 

Si llevas grasa en la guantera 

u un alma que perder, 

aparca, junto a sus caderas 

de leche y miel. 

Entre dos curvas redentoras 

la más prohibida de las frutas 

te espera hasta la aurora, 

la más señora de todas las putas, 
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la más puta de todas las señoras. 

Con ese corazón, 

tan cinco estrellas, 

que, hasta el hijo de un Dios, 

una vez que la vio, 

se fue con ella. 

Y nunca le cobró 

la Magdalena. 

 

A imagem transmitida por essa canção sobre Maria Magdalena/Madalena é a da 

prostituta, relacionada aos pecados da carne. Magdalena/Madalena recebe denominações 

tão contraditórias como “la virgen del pecado”, ou, ainda, “la novia de la flor de la saliva, el 

sexo con amor de los casados”. Ela é tão irresistível que até mesmo o filho de um Deus se 

entrega a seus encantos. E ela, por sua vez, a ele nunca cobra nada: “Dueña de un corazón, 

tan cinco estrellas, que, hasta el hijo de un Dios, una vez que la vio, se fue con ella. Y 

nunca le cobró la Magdalena”. 

Magdalena/Madalena é também associada a outros fatos bíblicos, como a tentação no 

paraíso (“Entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas, te espera hasta la 

aurora, la más señora de todas las putas, la más puta de todas las señoras”), ou, descrita de 

maneira semelhante à amada em Cântico dos Cânticos (“aparca, junto a sus caderas de 

leche y miel”): “Teus lábios, minha esposa, são favo que destila o mel; sob a tua língua há 

mel e leite”,6 ou seja, é um misto de pecado, sedução, paixão e generosidade. 

Essa mesma imagem de meretriz pecadora e irresistível transparece na canção 

Magdalena, do grupo de rock alternativo americano A Perfect Circle: 

Magdalena7 

 
6 Ct 4,11. 
7 Composição de A Perfect Circle, do disco “Mer de Noms”, de 2000. Tradução livre: 

Magdalena/Madalena: Dominado pelo seu/templo comovente/dominado por este/altar sagrado/tão pura/tão 
rara/testemunhar como uma deusa terrena/que eu perdi meu autocontrole/além de ser impelido a atirar este 
dólar diante do seu/altar sagrado/eu venderia/minha alma/minha autoestima, um dólar por vez/uma 
chance/um beijo/um gosto seu, minha Magdalena/Madalena/carrego testemunho/deste lugar, desta oração, 
há tanto esquecida/tão pura/tão rara/testemunhar como uma deusa terrena/que eu venderia/minha 
alma/minha autoestima, um dólar por vez/para uma chance/um beijo/um gosto seu, minha Madonna 
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Overcome by your 

Moving temple 

Overcome by this 

Holiest of altars 

So pure 

So rare 

To witness such an earthly goddess 

That I've lost my self-control 

Beyond compelled to throw this dollar down before your 

Holiest of altars 

I'd sell 

My soul 

My self-esteem a dollar at a time 

One chance 

One kiss 

One taste of you my Magdalena 

I bear witness 

To this place, this prayer, so long forgotten 

So pure 

So rare 

To witness such an earthly goddess 

That I'd sell 

My soul 

My self-esteem a dollar at a time 

For one chance 

One kiss 

One taste of you my black Madonna 

I'd sell 

My soul 

 
negra/Eu venderia/minha alma/minha autoestima, um dólar por vez/um gosto/um gosto/um gosto seu, 
minha Magdalena/Madalena. 
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My self-esteem a dollar at a time 

One taste 

One taste 

One taste of you my Magdalena 

 

Esta canção traz novamente Magdalena/Madalena como prostituta, cujo “amor” pode ser 

comprado com dólares. Contudo, há outras imagens, um misto de pecadora e pura, uma 

deusa terrena, algo inatingível, irresistível, por quem se venderia a própria alma por um 

único beijo, por um instante em que ela pudesse ser sua. Além disso, é descrita como “my 

black Madonna”, ou seja, é uma versão obscura de Maria, Mãe de Deus (também chamada 

de Madonna), um modelo bíblico mais próximo da humanidade, por suas fraquezas, de 

acordo com esta música. 

Já a composição Magdalena, marcha nupcial, traz uma versão dessa personagem mais 

próxima da literatura contemporânea, como as histórias escritas por Dan Brown e José 

Saramago, em que Maria Magdalena/Madalena é a companheira amorosa do carpinteiro e 

filho de Deus, Jesus Cristo: 

Magdalena, marcha nupcial8 
Los olivos despliegan 

La sinfonía del horror 

Al ser testigos 

De un prohibido amor 

Tan solo los cuerpos se intoxican 

Con la sangre y el deseo 

 
8 Canção da banda de heavy metal argentina Carnarium, do disco “Constelaciones de Requiems”, de 2003. 

Tradução livre: Magdalena/Madalena, marcha nupcial: As olivas despregam/a sinfonia de horror/ao serem 
testemunhas/de um proibido amor/tão só os corpos se intoxicam/com o sangue e o desejo/do pesadelo do 
céu/Luxuriosa Magdalena/Madalena/insaciavelmente minha/te aventuras na alma/daquele pecado 
mortal/abrandando minha carne/até desvanecê-la/Magdalena/Madalena adoravelmente sinistra/Carpinteiro 
de olhar triste/que cobiças o tesouro/da virgindade/te abrigarei em meus seios/e alimentarei teus desejos/os 
ruídos da noite/incubaram seus sonhos/e o doce orvalho os envenenou/a invejosa morte os separou/daquela 
realidade/com apenas trinta e três/Magdalena/Madalena, pálida, estremecida/na densa obscuridade/daquele 
velho bosque/habilmente o ocultou/por sob a imensa noite estrelada/seus olhos fechou/e na profundeza/de 
seu fraco coração/seu amor chorou/O céu desapiedado/pregou seus negros olhos/no centro de tanto 
abandono/e contrariado amor/que a morte feriu. 
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De la pesadilla del cielo 

Lujuriosa Magdalena 

Insaciablemente mía 

Te aventuras en el alma 

De aquel pecado mortal 

Reblandeciendo mi carne 

Hasta desvanecerla 

Magdalena adorablemente siniestra 

Carpintero de mirada triste 

Que codicias el tesoro 

De la virginidad 

Te cobijaré en mis senos 

Y alimentaré tus deseos 

Los ruidos de la noche 

Incubaron sus sueños 

Y el dulce rocio los envenenó 

La envidiosa muerte los separó 

De aquella realidad 

Con tan solo treinta y tres 

Magdalena, pálida, estremecida 

En la densa oscuridad 

De aquel viejo bosque 

Habilmente lo ocultó 

Bajo la inmensa noche estrellada 

Sus ojos cerró 

Y desde lo hondo 

De su débil corazón 

Su amor lloró 

El cielo despiadado 

Clavó sus negros ojos 

En el centro de tan sucio 
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Y contrariado amor 

Que a muerte hirió 

 
Observa-se que ambos são apaixonados (Magdalena/Madalena é descrita mais uma vez 

como luxuriosa), mas a morte invejosa, o céu desapiedado os separam, através da morte do 

carpinteiro (“con tan solo treinta y tres”). A Magdalena/Madalena resta apenas o abandono, 

a dor, o pranto por esse contrariado amor que a morte feriu. Não há alusão aqui à divindade 

de Cristo (ou mesmo de Maria); é apenas um relato da possível história de amor existente 

entre duas pessoas, no caso, duas personagens bíblicas. 

Em contrapartida, a canção de Chris Rodriguez, por ser do estilo gospel, trará um retrato 

fiel dos relatos bíblicos: 

Magdalena9 
She is cloaked in morning’s darkness 

Magdalena 

Now running to the tomb 

Her heart is so consumed 

The stone is rolled away 

Wherein lies my master 

The one who brought to me such life 

Can you tell me why you're weeping, Magdalena? 

Have they taken him away? 

Is he not in the grave? 

Tell me who you're seeking, Magdalena? 

 
9 Do compositor Chris Rodriguez, incluída no disco “Paraíso de un mendigo”, de 1999. Tradução livre: 

Magdalena/Madalena: Ela está coberta pela escuridão da manhã/Magdalena/Madalena/agora correndo 
para o túmulo/seu coração está tão consumido/a pedra é rolada para fora/onde descansa meu mestre/quem 
me trouxe tal vida/você pode me dizer porque você está chorando, Magdalena/Madalena?/eles o levaram 
embora?/ele não está na sepultura?/diga-me quem você está procurando, Magdalena/Madalena?/esse que 
eles crucificaram/mulher, onde está sua fé agora/comece a acreditar/lembre-se do que ele disse/que voltaria 
dos mortos/que nunca a deixaria ou abandonaria você/você acredita que ele é o senhor?/porque você 
procuraria, como você procura/a vida entre os mortos?/ele não está aqui, agora não tema/acredite no que 
ele disse/você procura o homem dos sofrimentos, Magdalena/Madalena?/olhe então em meus olhos, e veja 
que ele está vivo/o cordeiro imaculado de Deus agora e para sempre/o Santo de Israel/diga a eles/que eu 
sou/reerguido e vivo/vitorioso o senhor e o Cristo/filho gerado de Deus//você pode me dizer porque você 
está chorando, Magdalena/Madalena?/eles o levaram embora?/ele não está na sepultura?/eu sou o que você 
está procurando, Magdalena/Madalena/sou a ressurreição e a vida. 
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The one that they have crucified 

Woman where's your faith now 

Start believing 

Remember what he said 

He’d come back from the dead 

He’d never leave you or forsake you 

Do you believe that he’s the lord? 

Why would you seek, as you do, 

The living among the dead? 

He is not here, now do not fear 

Believe what he has said 

Do you seek the man of sorrows, Magdalena? 

Then look into my eyes, and see that he's alive 

The spotless lamb of god now and forever 

The holy one of Israel 

Say to them 

That I am 

Risen and alive 

Victorious the Lord and Christ 

God’s begotten son 

Can you tell me why you’re weeping, Magdalena? 

Have they taken him away? 

Is he not in the grave? 

I am the one you’re seeking, Magdalena 

I’m the resurrection and the life 
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A cena descrita na canção está narrada no Evangelho de João,10 quando Maria de 

Magdala torna-se a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. É apresentado o diálogo 

do Ressuscitado com a discípula, questionando sua fé no “Santo de Israel”, no “cordeiro 

imaculado de Deus”, afirmando que não deve chorar e procurar entre os mortos aquele que 

venceu a morte, que é a ressurreição e a vida. Maria Magdalena/Madalena, nessa canção, 

tem apenas um papel de espectadora, praticamente não há descrição sua a não ser como a 

primeira testemunha, que ainda não acreditou no ou entendeu o que deveria ter acontecido 

após a morte. 

Finalmente, a canção Magdalene, de Kris Kristofferson, traz uma Maria de Magdala 

cujos pecados foram perdoados, a quem foi dada uma razão de viver e que foi imensamente 

amada por “ele” (deduz-se que seja Jesus Cristo, pela letra): 

Magdalene11 
Magdalene, are you thinking of the gentle man 

Who turned your life around 

Magdalene. did he leave you any reason to go on 

 
10 “No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda 

estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. [...] Entretanto, Maria se conservava do lado de fora do 
sepulcro e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu dois anjos vestidos de 
branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: 
‘Mulher, por que choras?’ Ela respondeu: ‘Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram’. Ditas 
estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: ‘Mulher, 
por que choras? Quem procuras?’. Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: ‘Senhor, se tu o tiraste, 
dize-me onde o puseste e eu o irei buscar’. Disse-lhe Jesus: ‘Maria!’. Voltando-se ela, exclamou em 
hebraico: ‘Rabôni’ (que quer dizer Mestre). Disse-lhe Jesus: ‘Não me retenhas, porque ainda não subi a 
meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus’. 
Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe 
tinha falado” (Jo 20, 1.11-18). 

11 Composição de Kris Kristofferson, do disco “To the Bone”, de 1991. Tradução livre: 
Magdalena/Madalena: Magdalena/Madalena, é você pensando no homem gentil/Quem transformou sua 
vida/Magdalena/Madalena. Ele deu a você razão para seguir/Magdalena/Madalena, fê-la melhorar/Que 
você sabe que realmente ele amou você/Magdalena/Madalena, todos os seus pecados foram perdoados, e 
ele se foi./Magdalena/Madalena, ele lhe devolveu a liberdade/para ser algo em que você 
acredita/Magdalena/Madalena, é você forte o bastante para fazer por si própria/Magdalena/Madalena, eu 
acredito que ele a amou profundamente/Mais do que você jamais sonhou amar/Magdalena/Madalena, e 
ninguém jamais deixou você tão sozinha./Oh, Magdalena/Madalena…/Magdalena/Madalena, são as 
sombras na tranquilidade/da noite cheia de lágrimas/Você quer saber quanto sofrimento você consegue 
aguentar/É você assombrada pelo fantasma de algo/ido mas não esquecido/Será completo de silêncio vazio 
quando você for velha./Magdalena/Madalena, é você pensando no homem gentil/Quem transformou sua 
vida/Magdalena/Madalena. Ele deu a você razão para seguir/Magdalena/Madalena, eu acredito que ele a 
amou profundamente/Mais do que você jamais sonhou amar/Magdalena/Madalena, todos os seus pecados 
foram perdoados, e ele se foi. 
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Magdalene, does it make it any better 

That you know he really loved you 

Magdalene, all your sins have been forgiven, and he’s gone. 

Magdalene, did he give you back the freedom 

To be something you believe in 

Magdalene, are you strong enough to make it on your own 

Magdalene, I believe he loved you deeper 

Than you ever dreamed of loving 

Magdalene, and nobody ever left you so alone. 

Oh, Magdalene... 

Magdalene, are the shadows in the stillness 

Of the evening full of tears 

Do you wonder how much sorrow you can hold 

Are you haunted by the ghost of something 

Gone but not forgotten 

Will it fill the empty silence when you’re old. 

Magdalene, are you thinking of the gentle man 

Who turned your life around 

Magdalene, did he leave you any reason to go on 

Magdalene, I believe he loved you deeper 

Than you ever dreamed of loving 

Magdalene, all your sins have been forgiven, and he’s gone. 

 

Ele a torna livre, mas Magdalena/Madalena acaba por sofrer, pois está abandonada, 

sozinha. O amor com que foi amada só pode ser comparado proporcionalmente à enorme 

solidão que sente pelo “homem gentil”, que a tornou forte e transformou sua vida. 

Magdalena/Madalena no Brasil 
A personagem bíblica Maria Magdalena/Madalena também percorre o imaginário 

brasileiro. Em expressões como “madalena arrependida”, sua imagem está novamente 

relacionada à luxúria e à paixão e dessa forma torna-se uma santa muito mais próxima do 
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povo. Contudo ainda não há muitas canções que tratem dessa figura, sendo possível 

selecionar apenas duas músicas. 

Por exemplo, na canção Madalena, de Gilberto Gil, observa-se a história de vida 

miserável de uma mulher com o mesmo nome da santa: 

Madalena12 
Fui passear na roça 

Encontrei Madalena 

Sentada numa pedra 

Comendo farinha seca 

Olhando a produção agrícola 

E a pecuária 

Madalena chorava 

Sua mãe consolava 

Dizendo assim 

Pobre não tem valor 

Pobre é sofredor 

E quem ajuda é Senhor do Bonfim 

Entra em beco sai em beco 

Há um recurso Madalena 

Entra em beco sai em beco 

Há uma santa com seu nome 

Entra em beco sai em beco 

Vai na próxima capela 

E acende uma vela 

 
12 Disco “Barra 69”, de 1972. Há também uma versão em espanhol para esta música, do grupo Alacranes 

Musical (disponível em: 
<http://www.uppercutmusic.com/artist_a/alacranes_musicales_lyrics/magdalena_lyrics.html>. Acesso em 
28 fev 2007): Un dia caminando/me encontre/a Magdalena/sentada bajo la noche/a nadie tenia cerca/risa lo 
que me discute/risa de leyenda/Magdalena me hablaba/no se controlaba/diciendome asi/nadie antes de 
ti/nadie despues de mi/en su boca me puse a vivir/dame un beso que duela/me gritaba Magdalena/dame un 
beso que sueña/irediablamente de ayer/dame un beso en el pecho/mientras bailan tus caderas/y mira esas 
estrellas que no volveran/dame un beso que duela/me gritaba Magdalena/dame un beso que 
sueña/irediablamente de ayer/dame un beso en el pecho/mientras bailan tus caderas/y mira esas estrellas 
que no volveran. 
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Pra não passar fome 

 

Nesta canção Magdalena/Madalena é uma mulher sofrida, que passa fome, simbolizando 

o povo brasileiro. O único recurso para sair dessa situação é apelar para o milagre.O 

“recurso”: acender uma vela para a santa com o mesmo nome (e não tão inatingível como 

outros santos), para que esta, mais próxima do Senhor do Bonfim (isto é, Jesus Cristo), 

interceda pelos pobres. 

A canção de Chico Buarque Madalena foi pro mar traz também Magdalena/Madalena 

como símbolo de mulher que precisa ser perdoada: 

Madalena foi pro mar13 
Madalena foi pro mar 

E eu fiquei a ver navios 

Quem com ela se encontrar 

Diga lá no alto-mar 

Que é preciso voltar já 

Pra cuidar dos nossos filhos 

Pra zombar dos olhos meus 

No alto-mar a vela acena 

Tanto jeito tem de adeus 

Tanto adeus de Madalena 

É preciso não chorar 

Maldizer, não vale a pena 

Jesus manda perdoar 

A mulher que é Madalena 

Madalena foi pro mar 

E eu fiquei a ver navios  

 

A Magdalena/Madalena desta canção abandona o amado, seus filhos; lança-se ao mar 

(da vida) e deixa seu amor a ver navios. Com os versos “Jesus mandar perdoar/A mulher 

 
13 Canção do primeiro disco do músico brasileiro, “Chico Buarque de Hollanda”, lançado em 1966. 
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que é Madalena”, pode-se, por analogia, entender que Cristo também foi abandonado, que é 

o inverso do que está presente no imaginário popular, que Maria Magdalena/Madalena foi 

abandonada e sofre. Nesta canção, pelo contrário, Magdalena/Madalena faz sofrer quem a 

ama, abandona e ainda zomba de seus olhos. 

Enfim, por meio dessa pequena seleção de canções14 foi possível apresentar a imagem 

de Maria Magdalena/Madalena na música, que pouco difere da do imaginário popular, 

sendo um reflexo do que se pensa da personagem na sociedade contemporânea. 
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