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Religião	e	paz	mundial:		
uma	reflexão	a	partir	do	Centro-Oeste	do	Brasil	

Esta	35ª	edição	de	Ciberteologia	é	um	número	especial.	Anualmente,	o	Regional	Centro-Oeste	
da	Sociedade	de	Teologia	e	Ciências	da	Religião	(Soter)	realiza	em	Goiânia,	em	parceria	com	o	
Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Ciências	 da	 Religião	 da	 Pontifícia	 Universidade	 Católica	 de	
Goiás	 (PUC-GO),	 o	 seu	 já	 tradicional	 Seminário	 de	 Estudos,	 sempre	 em	 consonância	 com	 a	
temática	do	Congresso	da	Soter	Nacional.	Em	2010	não	foi	diferente.	Foi	a	sétima	ocorrência	
do	evento,	que	ocorreu	nos	dias	22	e	23	de	abril,	e	contou	com	a	participação	de	estudantes	e	
pesquisadores(as),	 além	da	presença	e	apoio	do	então	presidente	da	Soter	Nacional,	o	Prof.	
Livre-Docente	 Afonso	 Maria	 Ligorio	 Soares,	 do	 Programa	 de	 Estudos	 Pós-Graduados	 em	
Ciência	da	Religião	da	PUC-SP.	

A	Soter,	em	âmbito	nacional,	 tem	contribuído	e	tem	sido	um	espaço	de	construção	do	saber	
teológico	 voltado	 para	 o	 acolhimento,	 a	 valorização	 e	 o	 reconhecimento	 das	 várias	
experiências	do	campo	religioso	brasileiro.	E,	por	intermédio	das	presidências	anteriores,	não	
tem	poupado	esforços	para	colocar	o	debate	teológico	e	das	ciências	da	religião	na	pauta	das	
discussões	acadêmicas	regionais,	nacional	e	internacional.	

A	Soter	tem	continuamente	buscado	novos	enfoques	e	novos	modos	para	falar	e	apresentar	o	
Totalmente	Outro	para	as	novas	gerações,	a	partir	de	seus	contextos	culturais	e	de	seus	
instrumentos	mentais	e	linguísticos.	Também	não	tem	poupado	energias	para	reconhecer	as	
falsas	e	incompletas	compreensões	e	manter-se	aberta	ao	diálogo	e	ao	confronto	respeitoso	e	
sincero,	carregando	em	si	“aquela	estranha	mania	de	ter	fé	na	VIDA”,	e	Vida	em	abundância!	

É	dentro	dessa	perspectiva	maior	que	a	Soter	Regional	tenta	oferecer	sua	contribuição,	a	partir	
de	sua	realidade,	sua	experiência,	seu	contexto	cultural,	histórico	e	social.	Nesse	sentido,	
apresentaremos,	nesta	publicação,	as	principais	contribuições	de	cientistas	da	religião,	
teólogos(as),	mestrandos(as)	e	doutorandos(as),	pesquisadores(as)	e	sócios(as)	da	Soter	que	
participaram	do	VII	Seminário	Regional	do	Centro-Oeste.	

O	tema	central	e	o	fio	condutor	que	permeiam	a	maioria	dos	textos	é	a	religião	e	a	paz.	
Sabemos	que	as	religiões	possuem	suas	visões	de	paz	e	que	ela,	a	paz,	está	na	pauta	dos	
debates	cotidianos.	Está	também	claro	que	o	apoio	das	religiões	e	o	diálogo	entre	si	é	
fundamental	para	a	paz	no	mundo.	Mas	sabemos	também	que	muitas	vezes	as	religiões	
podem	seduzir	e	levar	seus	fiéis	a	atos	de	violência,	de	intolerância	e	de	variados	conflitos	na	
tentativa	de	conduzi-los	à	“paz	eterna”.	Será	possível	que	as	religiões	podem	reconhecer	seu	
potencial	de	paz?	Como	é	que	os	livros	sagrados,	suas	diferentes	interpretações	e	
teologizações	têm	contribuído	para	legitimar,	naturalizar	ou	não	as	injustiças,	os	preconceitos,	



as	discrepâncias	que	levam	aos	conflitos,	às	intolerâncias	e	às	guerras?	As	religiões	podem	
transmitir	conhecimentos	e	construir	uma	cultura	de	paz	e	que	dê	sentido	à	vida	e	à	história	
humana?	Essas	são	algumas	questões	levantadas	pela	maioria	dos(as)	pesquisadores(as)	a	
partir	de	abordagens,	olhares	e	paradigmas	diferentes.	

Embora	a	relação	entre	religião	e	paz	seja	o	pano	de	fundo	da	maioria	dos	artigos,	alguns	
textos	refletem	sobre	como	o	sagrado	se	faz	presente	nas	várias	experiências	humanas	e	como	
se	tornam	uma	dimensão	fundamental	para	fornecer	sentido,	reestruturar	nossas	identidades;	
ressignificar	nossas	relações	cotidianas,	nossas	esperanças	e	sonhos,	não	permitindo	que	os	
conflitos	sociais,	as	violências	do	cotidiano	e	as	estruturas	de	morte	falem	mais	alto	que	a	vida.	

E	com	“essa	estranha	mania	de	ter	fé	na	vida”	é	que	acreditamos	que	um	dia	“o	fruto	da	
justiça	será	a	paz;	a	prática	da	justiça	resultará	em	tranquilidade	e	segurança	duradouras.	O	
meu	povo,	então,	passará	a	morar	em	ambiente	feliz,	em	residência	segura,	moradia	tranquila,	
[…]”	(Is	32,17-18).	Enquanto	isso	não	acontece	em	sua	plenitude,	colocamos	em	suas	mãos	
estes	textos	para	que	possamos	discutir,	intensificar	o	diálogo	entre	teólogos	e	cientistas	da	
religião	e	promover	uma	busca	incessante	pela	paz	em	nossa	sociedade.	Com	isso	queremos	
dizer	que	nossas	experiências	religiosas	só	têm	sentido	se	olharem	para	si	de	forma	crítica,	
inovadora,	disposta	ao	diálogo,	e	se	colocarem	os	seus	conhecimentos	a	serviço	de	uma	
prática	de	educação	para	a	paz.	

Além	dos	textos	das	comunicações	científicas	do	Seminário,	que	estão	distribuídos	nas	seções	
ARTIGOS	e	NOTAS	deste	número,	desfrute	também	de	outras	seções	fixas	da	revista,	tais	como	
Artes	&	Literatura,	Comunicação	e	Resenhas.	Na	seção	Comunicação,	por	exemplo,	damos	
continuidade	à	série	de	reflexões	sobre	O	Deus	de	nossa	fé,	do	teólogo	Hermilo	Pretto.	

Por	último,	desejamos	manifestar	ao	Prof.	Dr.	Afonso	Maria	Ligorio	Soares	nosso	apreço	e	
nosso	profundo	agradecimento	pelo	trabalho	desenvolvido	à	frente	da	Soter	Nacional	na	
última	gestão	(2007-2010),	ao	mesmo	tempo	que	damos	as	boas-vindas	ao	atual	presidente,	o	
Prof.	Dr.	Valmor	da	Silva,	que,	juntamente	com	os	demais	membros	da	Diretoria,	assumiram,	
desde	julho	de	2010,	a	condução	de	nossa	querida	Sociedade.	

Só	nos	resta,	então,	desejar	a	todos	uma	boa	leitura	e	um	ótimo	aproveitamento	dos	
conteúdos!	

																																																																																																																	Dra.	Irene	Dias	de	Oliveira	

																																																																																																																		Dr.	Valmor	da	Silva	

	

																																																																																																																					Editores	ad	hoc	
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Religião: o caminho eficaz para 
a conquista da paz mundial 
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 Resumo: A paz mundial é um bem universal que diz respeito a todos os povos e 

nações. É o bem mais precioso a que toda humanidade anseia por ter em pleno século 

XXI e, no entanto, a mesma parece um sonho impossível de se realizar. Existem 

países do Primeiro Mundo que se julgam no direito de impor a ordem mundial por 

meio da guerra para se obter a paz. Após duas grandes guerras mundiais, com efeitos 

catastróficos, somados ao fracasso das intervenções, como a dos EUA no Iraque, fica 

evidente que a guerra não é a solução para se alcançar a paz. Assim, a religião, cuja 

vocação principal é defender o direito à vida (de primordial importância para se 

conquistar a paz), surge como uma luz no final do túnel no sentido de promover a paz 

mundial, principalmente por meio do diálogo entre as religiões. 

 Palavras-chave: Paz mundial; Ética global; Diálogo inter-religioso; Valores; Guerra; 

Violência. 

Introdução 
O mundo clama por paz. Há um crescendo de toda espécie de violência, sem limites 

no mundo inteiro. Os direitos humanos são amplamente desrespeitados em toda a parte do 

planeta. A vida humana tornou-se um bem descartável. Como bem disse o fundador da Fé 
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Bahá‟í, Bahá‟u‟lláh, “os ventos de desespero, sopram de todas as direções, e a contenda que 

divide e aflige a raça humana aumenta dia a dia”.3 A violência e a guerra tornaram-se uma 

produção cultural na sociedade em que vivemos. “Não vivemos apenas em uma sociedade 

violenta, mas, sobretudo, em uma cultura violenta, produzida e ao mesmo tempo difundida 

por numerosas instâncias da sociedade: meios de comunicação, escola, família, instituições 

religiosas, partidos políticos, clubes, sindicatos etc.” (Rezende, 2004, p. 11). Em função 

disso, a fim de se preservar a continuidade da raça humana, a paz tornou-se um tema 

sempre recorrente nas agendas de discussões de importantes organismos internacionais, no 

sentido de se construir uma ordem global, evitando-se, assim, o desaparecimento do ser 

humano da face da Terra. No entanto, embora haja disposição no mundo inteiro de lutar 

pela paz, de concreto mesmo pouco se tem realizado nesse sentido, principalmente por 

parte da ONU, cujas medidas em prol da ordem mundial têm-se mostrado infrutíferas. 

No preâmbulo da Carta das Nações Unidas, que criou a ONU, elaborada por 

representantes de cinquenta países que participaram da Conferência sobre Organização 

Internacional, realizada nos EUA, na cidade de São Francisco, em 1945, fica evidente ser a 

paz um bem universal, cabendo a todos os povos de todas as nações 

preservar as gerações vindouras do apelo da guerra, que [...] trouxe sofrimentos indizíveis à 

humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor 

do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações 

grandes e pequenas, e a [...] promover o progresso social e melhores condições de vida dentro 

de uma liberdade ampla. 

Para que isso aconteça, segundo a referida Carta, necessário se faz 

praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas 

forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de 

princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no 

interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso 

econômico e social de todos os povos. 

                                                 
3 Retirado do artigo “Aos povos do mundo”, publicado pela A Casa Universal da Justiça. Disponível 

em: < http://www.bahai.org.br/virtual/Artppm.htm>. Acesso em: 20 abr. 2010. 
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Embora nessa Carta sejam explicitados de forma concisa os direitos fundamentais do 

homem e a unidade de forma solidária de todas as nações, elementos sem os quais se torna 

impossível alcançá-la, a paz, em pleno século XXI, por causa, principalmente, da 

inobservância de tais elementos, no momento em que se discute no mundo inteiro sobre a 

conveniência ou não da fabricação de uma bomba nuclear por parte do Irã, parece cada vez 

mais inalcançável. 

O que é a paz? 
Quando pensamos a paz, geralmente a associamos à ausência de lutas, de violências 

ou de guerras. A paz sugere segurança, plenitude, justiça, ordem, saúde, estabilidade, bem-

estar, harmonia, tranquilidade, sossego etc. Esse é o desejo do coração humano e, por que 

não dizer?, de todas as tribos, línguas, raças, culturas, religiões, povos e grupos sociais, cuja 

aspiração se orienta no respeito ao outro e a si mesmo, reconhecendo que todo ser humano 

é “um indivíduo único que jamais deve ser reduzido a um meio ou considerado como mero 

instrumento. Antes, deve ser respeitado e aceito como pessoa, como sujeito de direitos e 

deveres” (Arinze, 2003, p. 18). Partir do pressuposto que paz seja uma simples ausência de 

guerras, de lutas e conflitos, seria pensar pequeno, seria muita ingenuidade, e a paz assim 

pensada pareceria definitivamente algo impossível de se alcançar, porque situações de 

conflito sempre existirão, porque somos diferentes uns dos outros e no confronto com o 

outro essas diferenças afloram, gerando, normalmente, situações conflituosas. De acordo 

com Moacyr Scliar (2004, p. 164), “[...] é do choque entre estas diferenças que nasce a 

percepção da verdade”. Vivemos num mundo de opostos: frio e calor, luz e escuridão, mal-

estar e bem-estar, tristeza e alegria, saúde e doença etc. Isso tudo faz parte da vida humana. 

Quando estamos com sede é que sentimos o sabor da água. Só sentimos o significado da 

alegria quando antes estivemos tristes. Sentimos o significado da luz quando antes 

estivemos expostos à escuridão. Assim é o cotidiano da vida. Contudo, seguindo o 

pensamento de Scliar sobre sua reflexão do que seja a paz, se vivêssemos sempre uma 

situação – de trevas, por exemplo –, a vida seria insuportável. “Precisamos de uma 

alternância; precisamos de consenso. Um ciclo que corresponde ao nosso processo vital: 

sono e repouso, sístole e diástole, inspiração e expiração. Do conflito deve brotar o 

consenso” (2004, p. 164). 
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Para que não caia no marasmo e na mesmice, perdendo, assim, o seu sentido, 

periodicamente o consenso deve ser substituído pelo conflito. A paz seria, então, não a 

ausência de conflitos, mas o equilíbrio entre conflito e consenso. Paz seria, portanto, 

“impedir que o conflito avance demais [aqui o autor alerta!], mas paz não é repousar no 

marasmo de um consenso eterno, o consenso da inatividade da omissão”. Paz é sabedoria, é 

um ideal “que começa a se realizar quando nos lembramos que os outros também querem a 

paz” (2004, p. 164). 

Como vimos na Carta das Nações Unidas, essa paz tão desejada no mundo 

globalizado em que vivemos, de interesse de todos e sendo dever de todos nós o esforço 

para consegui-la, é “um bem universal indivisível: ou a encontramos todos juntos, no 

mundo inteiro, ou ela não existe” (Cabestrero, 1994, p. 11) e o primeiro passo para 

estabelecê-la é o direito à vida, pois “viver em paz supõe, antes de mais nada, poder viver” 

(p. 11). Segundo esse autor, toda situação de paz que não garanta a dignidade humana a 

todos é uma falsa situação de paz, pois a primeira e a última medida da paz é a vida, e vida 

com dignidade. 

A paz pela guerra: a ineficácia de um método 
Fala-se muito sobre uma ordem planetária, sobre a hegemonia entre as nações, sobre 

uma única aldeia global, e assim, para alcançar esse objetivo, alguns países do Primeiro 

Mundo se julgam no direito de impor a ordem mundial por meio da guerra, como se esse 

fosse o caminho mais eficaz para se conseguir a paz mundial tão desejada por todos. Como 

se isso não bastasse, ainda invocam o nome de Deus, como que legitimando tal iniciativa. A 

exemplo do que ocorreu no passado (no tempo das Cruzadas), hoje existe uma espécie de 

guerra santa entre Ocidente e Oriente, o líder da principal nação do mundo incita a guerra 

em nome do Deus do Cristianismo contra o mundo islâmico, como se de um lado reinasse o 

bem e do outro imperasse o mal a ser vencido. 

Como veremos a seguir, não é pela guerra que se chega à paz, mas por meio do 

diálogo, principalmente entre as religiões, é que será possível alcançar esse bem tão 

necessário à sobrevivência de toda a humanidade. Destacamos a seguir dois fatos que 

comprovam a ineficácia do esforço de se alcançar a paz por meio da guerra: 
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• 6 de agosto de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, um marco histórico que por 

certo ecoará por toda a eternidade. Com o objetivo de impor seu poderio bélico e 

retirar – como de fato retirou – de cena o Império Japonês com seus camicases, que 

infernizaram os americanos em Pearl Harbor, o presidente americano Harry S. 

Truman ordena o lançamento de uma bomba atômica sobre Hiroshima, ato que se 

repetiria três dias depois sobre Nagasaki, dizimando milhares e milhares de japoneses 

em questão de segundos. As bombas tiveram um poder tão devastador que deixaram 

profundas cicatrizes nos sobreviventes e no coração da humanidade. 

• 8 de junho de 1972, Guerra do Vietnã. Graças à habilidade do fotógrafo Nic Ut, o 

mundo pôde tomar conhecimento do poder destruidor da bomba de napalm, bomba 

de grande poder devastador, atirada por um avião norte-americano sobre a população 

de Trang Gang. A foto mostra a agonia da garota de nove anos, Phan Thi Kim Phuc, 

totalmente nua após suas roupas terem sido consumidas pelas chamas provocadas 

pela explosão da bomba. A menina, socorrida pelo fotógrafo, que a levou a um 

hospital, sobreviveu após dezessete cirurgias de enxerto de pele. Tal imagem jamais 

sairá de nossas mentes. 

Esses dois fatos, dentre tantos outros que poderíamos citar, tornaram-se símbolos das 

consequências e dos horrores de guerras cujo intuito seria o de se conquistar ou impor a paz 

por meio da força de superpotências (das quais se destacam os EUA), que se colocam no 

direito de intervir onde e quando bem quiserem, sob o subterfúgio de serem legítimos 

mantenedores da ordem mundial. Os fracassos são evidentes e as retaliações, por parte dos 

mais fracos, tornam-se evidentes, principalmente motivadas pelo fundamentalismo 

religioso, capaz de levar seus adeptos a cometerem ataques suicidas, como o ocorrido no 

dia 11 de setembro de 2001, quando o mundo inteiro se calou e assistiu, estarrecido, os 

EUA se dobrarem ante a ousadia terrorista cujo atentado (posteriormente reivindicado por 

Osama Bin Laden, ironicamente treinado pela CIA), pôs abaixo as torres gêmeas do World 

Trade Center em Nova York. 

A paz mundial jamais será alcançada segundo os métodos impostos pelos poderosos 

que se julgam os guardiões da ordem mundial, que formam alianças entre si, que, ao 

mesmo tempo que lutam pela paz, impondo às nações mais fracas o jugo de seu poder, por 

meio de intervenções militares com fins humanitários e preventivos, vendem-lhes armas e 
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promovem as guerras, com lucro certo e pré-calculado. A crença em uma ordem mundial 

imposta de cima para baixo, ao estilo de vida norte-americano, cujas ideias “fantásticas” se 

colocam sob uma perspectiva globalizada de se formar uma “„uma nova ordem econômica 

mundial‟, o „mundo sem fronteiras‟, a „nova economia‟, a „aldeia global‟ ou o „fim da 

história‟” (Santos, 2007, p. 85), enfim, promessas de se formar uma ordem mundial 

homogênea, por causa de seus resultados, muitos deles catastróficos, perdeu seu encanto “à 

medida que [...] foram acelerando as divisões, polarizações, hierarquias e desigualdades 

tanto entre os Estados nacionais que compõem o sistema mundial quanto entre suas 

respectivas classes sociais” (p. 85). Aos poucos, os EUA vão-se isolando em sua missão de 

mantenedores da ordem mundial, principalmente no que se refere ao combate ao 

terrorismo, pois seus métodos utilizados para tal fim são questionados, o que faz com que 

Washington passe a ter cada vez menos aliados. 

Assim, após duas grandes guerras mundiais, somadas às guerras civis e guerrilhas 

localizadas, além de atos terroristas isolados, justificados muitas vezes pelo 

fundamentalismo religioso, com constantes retaliações e intervenções por parte dos EUA e 

de países aliados, a paz mundial tornou-se um sonho cada vez mais distante e difícil de se 

realizar. Diante da constatação desse fato, torna-se imperiosa a necessidade de se lutar não 

mais pela imposição da força bélica, pelo poderio nuclear, com armas capazes de dizimar a 

humanidade, cujas ameaças têm causado tanto desconforto, desesperança e intranquilidade 

a todos, mas por outros meios que edifiquem, que promovam uma paz mundial real, justa e 

solidária. 

Religião: imprescindível para se conseguir a paz 
Não temos qualquer pretensão de afirmar que, uma vez frustradas as tentativas de se 

conseguir a paz pela guerra, agora chegou a hora e a vez da religião, como se esta viesse a 

ocupar um espaço que ficara vazio nessa luta pela paz. Isso seria o mesmo que afirmar que 

a religião permanecera o tempo todo à margem dessa inglória luta pela paz enquanto 

aguardava sua vez. Pretendemos mostrar neste trabalho que se torna imprescindível a 

presença da religião em quaisquer iniciativas de luta pela paz mundial. A mesma não pode 

mais continuar sendo ignorada por falsas ideologias nessa luta, como se fosse irrelevante na 

solução dos problemas que afligem o mundo. 
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Valores tais como o direito à vida, à liberdade, à dignidade, ao respeito mútuo, à 

solidariedade, de imprescindível importância para que haja paz no mundo, são amplamente 

cultuados nas religiões espalhadas pelo mundo inteiro, cuja vocação prima, sobretudo, por 

defender os pobres, os oprimidos, os excluídos, resguardando-lhes o bem mais precioso do 

ser humano, o direito à vida. É da natureza própria das religiões darem sentido à vida, 

ensinando a seus adeptos ou fiéis preceitos éticos e morais que podem ser resumidos em 

uma regra de ouro, presente em todas as religiões e que no Cristianismo se destaca: amar o 

próximo como a si mesmo, trilhando, assim, o caminho da paz, do sobrenatural, do 

transcendente, da divindade, de Deus. O ser humano é naturalmente tendente ao 

sobrenatural, não estando fadado à perdição e ao desejo incontrolável de destruir o outro 

para se afirmar como indivíduo. Nenhuma religião vive para si mesma, mas em função do 

ser humano, e nesse sentido ela é o elo, a ponte que liga o homem ao sobrenatural, ao 

transcendente, ao divino, a Deus, dando-lhe a paz interior, jamais encontrada em sua busca 

incansável por adquiri-la no mundo profano. 

Com o advento do secularismo, as pessoas se voltaram para a prática hedonista, da 

busca do prazer pelo prazer, da satisfação no material. A corrente hedonista é representada 

pelo utilitarismo, que identifica a felicidade com o prazer material. Assim, as pessoas se 

distanciam do sentido escatológico da felicidade, ficando à mercê de tudo o que o mundo 

materialista lhes oferece. As devoções, antes de ordem espiritual, passaram para o nível 

material, em que ídolos fabricados pelo próprio homem são cultuados. Isso provocou um 

enorme vazio no ser humano, somente preenchível pelos valores presentes na religião. 

Embora com a secularização tenha havido várias tentativas para subtrair dos homens 

valores espirituais que lhe são intrínsecos, em troca de falsas ideologias materialistas, a 

maioria das pessoas no mundo inteiro ainda continua a acreditar numa ou noutra religião. 

Mesmo em países cujos regimes políticos sejam repressivos a tenacidade da fé demonstra 

toda a força da religião, força que, se bem canalizada, poderá ser um grande contributo para 

a promoção da paz mundial (Dalai Lama, 2008, p. 23). A religião, portanto, parece-nos ser 

a luz no final do túnel para se obter a paz mundial, resgatando valores éticos e morais há 

muito tempo perdidos. 
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Paz entre as religiões: vencendo obstáculos 
Mas como falar em paz a partir da religião? Alguém poderia questionar: como 

conseguir isso se entre as próprias religiões não existe paz? Mata-se cada vez mais em 

nome da religião, a ponto de o cosmólogo Steven Weinberg declarar que “há pessoas boas 

que fazem coisas boas e pessoas ruins que fazem coisas ruins, mas, se quiserem encontrar 

pessoas boas que façam coisas ruins, voltem-se para a religião” (apud Taylor, 2009). Temos 

como exemplo disso grandes líderes que promovem guerras santas em nome de Deus e da 

religião. 

Existem, de fato, obstáculos que teimam em não permitir que as religiões se unam 

num mesmo ideal em busca da paz mundial entre os povos, geralmente de ordem 

doutrinária, o que gera situações conflituosas, principalmente por se posicionarem como 

detentoras da verdade absoluta, fazendo com que se distanciem cada vez mais umas das 

outras, impedindo, assim, o diálogo. Conflitos religiosos foram motivo de guerras no 

passado e, muito embora haja ainda em pleno século XXI alguns conflitos, como o de Israel 

e Palestina, por exemplo, que há anos lutam entre si, é preciso que as religiões se voltem 

para a luta em prol da paz mundial, pois, num mundo globalizado, aquilo que afeta a um, 

no mais longínquo da terra, afeta a todos igualmente. 

Embora haja obstáculos, por causa da sua própria natureza, as religiões devem 

caminhar à sua maneira numa mesma direção: lutar pela ordem mundial e conquistar a paz 

entre todos os povos e nações. Dalai-lama (2008, p. 22), ganhador do Prêmio Nobel da Paz 

no ano de 1989, em seu discurso sobre a importância da religião para a paz mundial, não 

propõe uma nova “religião mundial” nem faz proselitismo em favor de sua própria religião, 

o Budismo, apenas reconhece que “todas as diferentes religiões do mundo são necessárias 

para enriquecer a experiência humana e a civilização mundial”. Segundo esse “papa” do 

Budismo, a nossa mente, “com toda a sua variedade, precisa de diferentes abordagens à paz 

e à felicidade” (2008, p. 22). Respeitando o direito à liberdade religiosa, ele afirma que a 

humanidade necessita “de todas as religiões do mundo, para que elas sejam condizentes 

com os variados estilos de vida, as diversas necessidades espirituais e as tradições nacionais 

herdadas”. Reconhecendo e acolhendo os esforços de seguimentos de várias partes do 

mundo em torno da luta pela paz mundial, dalai-lama conclama todas as religiões para que 

se unam em torno de um objetivo comum, que é a luta pela paz, sob a condição de que, se 
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“fizerem do melhoramento da humanidade sua maior preocupação, poderão trabalhar juntas 

pela paz mundial” (2008, p. 22). Ele entende que o ecumenismo será responsável por 

produzir a coesão necessária para que todas as religiões possam trabalhar juntas e aponta 

duas tarefas principais para aqueles que se propõem unir esforços conjuntos nessa luta: Em 

primeiro lugar, “devemos promover um melhor entendimento entre as fés a fim de criar um 

grau viável de unidade entre todas as religiões, o que podemos alcançar em parte 

respeitando as crenças uns dos outros e enfatizando nossa preocupação comum com o bem-

estar humano” (2008, p. 23). Em segundo lugar, “devemos promover um consenso viável 

sobre valores espirituais básicos que toquem todos os corações humanos” (2008, p. 23). 

Esses dois passos permitirão uma ação tanto individual quanto conjunta “para criar as 

condições espirituais necessárias à paz mundial” (2008, p. 23). 

A exemplo do dalai-lama, muitos são os líderes religiosos que entraram para a 

história como verdadeiros arautos da paz, dos quais podemos destacar: Madre Teresa de 

Calcutá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, João Paulo II, Dom Helder Câmara, dentre 

tantos outros, que, à sua maneira, segundo crenças e carismas próprios, deram tudo de si 

para construir um mundo melhor. Vale destacar também o Bahaísmo, religião de origem 

persa, cuja doutrina caracteriza-se principalmente por pregar a fraternidade, a união das 

religiões, o fim dos preconceitos e a paz mundial. 

O teólogo católico Hans Küng, para quem só haverá paz mundial entre as nações se 

houver paz entre as religiões, tornou-se exemplar na luta pela conquista da paz ao defender 

a instituição de um ethos mundial comum a todos. Küng foi mentor e redator da 

“Declaração para uma Ética Global”, apresentada pelo Parlamento Mundial das Religiões, 

em Chicago, em 1993 (cf. Pessini, 2006, p. 14). Comentando sobre o livro Projekt 

Weltethos, de autoria de Küng, Helmut Schmidt (2001, p. 92-93) afirma que esse autor 

apresentou, de forma sistemática e abrangente, duas noções básicas em sua obra: “[...] em 

primeiro lugar, que a paz entre as nações é impossível sem a paz entre as religiões e, em 

segundo, que, a despeito de todas as diferenças dogmáticas, um certo consenso ético já 

pode ser encontrado agora entre as religiões deste mundo”. 

As religiões anseiam pela paz no mundo. Não se pode atribuir-lhes o fracasso na luta 

pela paz por causa das ações terroristas arraigadas no fundamentalismo religioso. Se 

analisarmos os ensinamentos dos fundadores das grandes religiões, não encontraremos nada 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 13 

que fomente outra coisa senão a luta pelo bem, pela justiça, pela solidariedade, enfim, pela 

paz. As guerras, muitas delas ditas “santas”, bem como os atos terroristas, cuja origem está 

no seio de uma religião, são fruto da inflexibilidade religiosa de fiéis fanáticos incapazes de 

fazer uma leitura crítica e contextualizada dos textos sagrados, manchando, assim, o nome 

da religião à qual pertencem. 

Vale destacar aqui o esforço conjunto de iniciativa das religiões no sentido de 

promover a paz mundial: a Conferência Mundial sobre Religião e Paz, instalada em 1968 

por iniciativa de cristãos, budistas, muçulmanos, judeus e hindus, cujo objetivo principal é 

o de uma colaboração mútua em favor da justiça e da paz, através do desarmamento, da 

redução do subdesenvolvimento, da reconciliação de grupos em conflito, da defesa dos 

oprimidos e da expansão da educação para a paz; o Dia Mundial de Oração pela Paz, 

realizado em Assis, na Itália, quando João Paulo II convidou líderes das principais religiões 

do mundo para rezarem juntos e jejuarem em prol da paz mundial. Esse importante evento 

fez parte das comemorações do Ano Internacional da Paz (1986). 

O diálogo inter-religioso: o caminho para se 
alcançar a paz 

Para que haja paz entre as religiões e, consequentemente, paz no mundo, é necessário, 

antes de tudo, que as mesmas se lancem ao diálogo inter-religioso, a fim de vencer todos os 

obstáculos que as separam. O caminho do diálogo é o caminho a ser seguido pelas 

religiões, pois faz parte de sua essência, de sua própria gênese, o diálogo “com Deus, com a 

alma humana, entre os crentes e com o mundo” (Rezende, 2004, p. 53). Na Pós-

Modernidade, por causa, principalmente, do avanço tecnológico dos meios de 

comunicação, houve uma aproximação muito grande entre as culturas, principalmente as do 

Oriente com as do Ocidente. Com um simples clique no mouse do computador podemos 

percorrer de imediato uma a uma todas as religiões com um imenso universo de 

informações sobre as mesmas. Assim, nessa nova realidade é impossível as religiões não se 

abrirem ao diálogo com o mundo. Elas “entram forçosamente em contato e mudam de 

status: são agora provocadas a „se declararem‟, ou „discursivamente forçadas a uma 

exposição‟” (Teixeira, 2002, p. 93). Embora haja resistência por parte de algumas tradições, 

principalmente por causa do fundamentalismo religioso, “o diálogo vai se afirmando como 
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exigência básica do tempo atual, enquanto busca de superação do muro da 

incomensurabilidade e exercício de uma nova e autêntica conversação” (ibid.). As religiões 

deverão ter como causa comum que suscita o diálogo inter-religioso a preocupação com a 

disseminação do sofrimento, que se constitui uma ameaça à humanidade e ao mundo 

inteiro. No diálogo, as religiões são convocadas “a assumir essa responsabilidade global, a 

reagir contra a realidade da „dor do mundo‟ e alimentar uma esperança para o futuro da paz 

mundial” (ibid., p. 96). 

Conclusão 
Vivemos num mundo desencantado, em que a racionalização chegou ao seu ápice. 

Lembrando uma metáfora de Weber, o homem Pós-Moderno parece estar enjaulado numa 

“gaiola de ferro”, desumanizado, sem o deus transcendente e à mercê de deuses imanentes 

que o escravizam cada vez mais. É preciso libertá-lo e devolver-lhe os valores perenes das 

religiões, que lhe dão sentido à vida, já que a ciência jamais será capaz de fazê-lo. E uma 

vez liberto, quem sabe haja paz no mundo? Muitos são os caminhos possíveis para se 

alcançar a paz mundial. 

Pensar a paz mundial como um sonho impossível de se realizar é ficar parado à beira 

do caminho, de braços cruzados, sem nada realizar. A paz mundial somente poderá ser 

alcançada com o esforço de todos, a partir do indivíduo, que, porém, somente encontrará 

forças para lutar pela paz sorvendo do manancial de valores ensinados pela religião. 

Acreditamos, portanto, ser a religião o melhor caminho, o mais eficaz para se alcançar a 

paz mundial. O caminho se faz caminhando. Enquanto a paz mundial não vem, façamos 

nossa parte! 
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Religiões afro-brasileiras e violência 

Irene Dias de Oliveira1 

 

 

 

 

 

 Resumo: A produção da violência verifica-se nas mais diversas religiões, as quais, 

apesar de pregarem a paz, seduzem, muitas vezes, seus adeptos para atos, atitudes 

e/ou comportamentos de violência. Um exemplo de tais atitudes podemos encontrar 

ao longo da história do Cristianismo, que, em defesa de seus dogmas de fé, perseguiu 

os “hereges” (desde o século II); criou a Inquisição, com sua caça às “bruxas”; deu 

lugar às controvérsias e às perseguições àqueles que aderiam à Reforma Protestante; e 

que, na América Latina, a partir da história colonial, iniciou uma metódica 

perseguição a índios, e mais tarde a negros, cujo “pecado” era não acreditar no Deus 

dos cristãos. A hegemonia do pensamento cristão ocidental assegurou ao 

Cristianismo o privilégio de se conceber como a única e verdadeira religião. Dessa 

forma, garantiu-se o direito de perseguir, exterminar, queimar e castigar aqueles que 

professavam outra fé e outras crenças. 

 Palavras-chave: Religião; Negritude; Violência. 

Deus: pressuposto da violência? 
Por muito tempo vivemos sob a hegemonia do pensamento cristão ocidental, o qual 

assegurava o privilégio de que o Cristianismo era a única religião verdadeira e superior às 

demais. Por outro lado, encontramos esta mesma concepção quando falamos do Islamismo, 

do Judaísmo e de outras religiões. Verificamos, muitas vezes, nessas religiões o mesmo 
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espírito de intolerância, de absolutismo, de exclusivismo e da certeza de que cada uma, a 

seu modo, é detentora exclusiva da verdade. Tal atitude tem trazido muitas consequências 

para a história da humanidade, marcada pelo imperialismo e triunfalismo religiosos. Muitas 

vezes as religiões, em nome da “paz eterna”, da solidariedade e da justiça, seduzem seus 

adeptos a atos temerários de violência e intolerância, especialmente quando o outro se 

coloca como “o diferente”, o totalmente outro. Muitas guerras foram abençoadas pelos 

“deuses” para que homens e mulheres pudessem ser batizados e suas almas fossem salvas. 

Muitos dos que promovem tais guerras são pessoas religiosas e buscam o sentido de sua 

existência num Deus que possa ao mesmo tempo justificar e legitimar sua intolerância e sua 

violência. 

Na América Latina são muitas as experiências históricas marcadas pela “presença de 

Deus”: indígenas foram conquistados, subjugados, reduzidos à escravidão e assassinados 

em nome de Deus; negros foram arrancados de suas terras, batizados sob ameaças das 

penas eternas; em nome da defesa da fé foram e ainda continuam sendo satanizados os 

militantes da causa dos pobres; em muitas das nossas sociedades em nome de Deus se 

legitimou a violência contra a mulher, as crianças e os negros, privando-os dos direitos 

mínimos de cidadãos. Ao olharmos a nossa história atual, ainda podemos encontrar 

inúmeras situações de violência, opressão e injustiças que são legitimadas pela religião. 

Quando falamos de violência, não nos referimos somente àquela violência física e/ou 

corporal, mas também à violência simbólica. Por violência entendemos toda ação que 

restringe, limita ou impede o exercício e realização da liberdade essencial e efetiva de uma 

pessoa. A violência destrói não só o corpo, mas o espírito também. Enquanto forma de 

opressão social, a violência é um fenômeno estrutural que está embutido nos modelos, 

símbolos, hábitos, padrões e práticas inquestionáveis que compõem uma sociedade ou 

grupo, bem como nos pressupostos epistemológicos, morais e religiosos que subjazem não 

só à execução de papéis e tarefas sociais, culturais e religiosos prescritos, mas também às 

consequências individuais do seguir (ou não) códigos e normas sociais, culturais e 

religiosos aprovados. 

Uma atitude violenta pode implicar a negação da corporeidade, da classe social, da 

cultura, da etnicidade, da história pessoal, da crença e dos espaços geopolíticos. A violência 
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constitui também o não reconhecimento da alteridade, das diferenças e da desvalorização 

dos direitos individuais, sociais, civis, culturais e econômicos de uma etnia. 

Violência, Deus e negritude 
As experiências de violência sofridas pelas comunidades negras na América Latina 

são seculares. Dentre os países da América Latina, o Brasil é o país que importou o maior 

número de africanos: cerca de quatro milhões. A travessia atlântica tem início em 1534 e se 

estende até 1850. Os negros escravizados tornaram possível este país chamado Brasil, e a 

crença da inferioridade dos negros, por parte dos invasores europeus, legitimada pela 

Igreja, autorizou o rapto das populações africanas e fez nascer um dos comércios mais 

sórdidos que a humanidade até então havia conhecido (Santos, 2001, p. 84). 

A tese escravagista entendia que os negros eram desprovidos de inteligência e que 

não possuíam alma. De outro lado, com a abolição os negros foram condenados à 

imobilidade social, travando as possibilidades educacionais e econômicas e trazendo 

prejuízos acumulados ao longo do milênio. 

A religião serviu como suporte ao sistema colonial e junto com os colonizadores 

arrancou negros e negras de suas terras de origem, levou-os para terras distantes e 

diferentes, deu-lhes um novo nome, batizou-os, ensinou o Evangelho e classificou suas 

religiões como supersticiosas e diabólicas. Além dessas violências seculares existem outras 

vivenciadas por pessoas negras nos dias atuais. Elas são vítimas de violência em prédios 

residenciais; são humilhadas e assassinadas arbitrariamente por policiais; são discriminadas 

racialmente no acesso ao emprego ou no exercício profissional; são recusadas, maltratadas 

em restaurantes, bares, hotéis, clínicas e nos campos de futebol. Seus corpos denunciam a 

atrocidade e a violência da diáspora: corpos destruídos, identidades negadas e povos 

inteiros vivendo à margem da cidadania. Homens, mulheres e crianças negras sofrem hoje, 

na e por causa da pele, as consequências de três séculos de escravidão “abençoados por 

Deus”. Além disso, sabemos que a “invisibilidade” não é reconhecida nem discutida. A 

história narrada na escola é branca, a inteligência e a beleza mostradas pela mídia também o 

são, e os cultos religiosos são frequentados pela maioria branca. Os fatos são apresentados 

por todos na sociedade como se houvesse uma preponderância dos brancos sobre os negros. 

A ausência do negro é quase que absoluta. Por outro lado, no Brasil das chacinas e da 
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miséria, que nos reduz a um país atrasado, a presença do negro é sólida, majoritária, 

vigorosa e dramaticamente consciente. 

Onde se encontra a base de tais atitudes? Talvez no fato de se acreditar na 

exclusividade e superioridade da nossa religião e na certeza de que Deus esteja apenas 

conosco. A certeza de que o nosso Deus é o único e verdadeiro e, se o nosso Deus é o 

melhor, também a nossa religião é, como consequência as outras são falsas, impuras e 

demoníacas. Por isso é lícito fazer qualquer coisa com outros povos e com outras religiões. 

É lícito queimar os corpos dos adeptos de outras crenças. É permitido perseguir, violentar e 

destruir em nome de Deus. Tudo se justifica porque Deus é nosso e a partir daí a violência e 

a intolerância podem ser justificadas e legitimadas. 

No caso dos povos africanos, eles não só foram vítimas da intolerância religiosa 

como também foram violentados e tratados de forma depreciativa em seus corpos e 

atingidos no mais profundo de suas almas, transformados em imagens do diabo e em 

feiticeiros; seus locais de culto foram invadidos e destruídos, seus símbolos foram 

rechaçados, ignorados e ridicularizados. Todas essas atitudes são carregadas de violência 

verbal e de referenciais negativos que atingem em cheio a sua dignidade, provocando a 

baixa estima, a insegurança, a desvalorização de suas culturas, além de profanar seus 

espaços sagrados sob alegação de estar expulsando o demônio. A diáspora do povo negro, 

marcada por violências, sofrimentos e humilhações deixou uma sequela negativa percebida 

hoje na linguagem cotidiana, no simbolismo cultural e nas estruturas sociais e religiosas em 

que interagimos. Tudo foi feito para manter os africanos e seus descendentes em uma 

situação de marginalização sistemática, engolidos pela miséria e com todas as 

possibilidades de participação negadas. Tudo isso revela o perfil de uma sociedade 

autoritária e perversa que, muitas vezes, partindo de seus princípios religiosos, não respeita 

as diferenças. 

Também do ponto de vista acadêmico, a antropologia contribuiu, no passado, para 

reforçar e alimentar tais atitudes intolerantes e violentas, pois por muito tempo se pensou 

que negras e negros eram povos primitivos, selvagens e inferiores. Foi necessária uma 

reviravolta para que a antropologia pudesse reconhecer e valorizar as formas culturais dos 

grupos até então definidos como inferiores. Consequentemente, a discriminação entre os 

seres humanos por causa da cor da pele, das culturas e das crenças deu lugar a 
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classificações variadas que ainda estão presentes no imaginário coletivo. A partir daí, 

surgiram comportamentos discriminatórios que consistem em julgamentos de valores 

construídos culturalmente e sem alguma base objetiva. Tais comportamentos, aos poucos, 

vão fazendo parte de mitos que são desenvolvidos através da socialização e permitem que 

as pessoas “acreditem” ser realmente diferentes, inferiores e incapazes, dando lugar a 

atitudes racistas. 

O racismo é considerado violência e uma das práticas mais discriminatórias 

institucionalizadas da nossa civilização, levando à desvalorização da identidade, opondo-se, 

assim, ao direito de cada indivíduo viver segundo suas raízes e crenças comunitárias 

(D´Adesky apud Ferreira, 2000). 

Quando, por algum motivo, não se reconhece e, na prática, se agride (física ou 

psicologicamente) uma pessoa, entendemos, portanto, que nos encontramos diante de um 

ato discriminatório. A discriminação leva à fragilização ou à negação da existência da 

alteridade, dos grupos comunitária, cultural e etnicamente diferentes. A discriminação é 

uma ação, uma manifestação, um comportamento que visa a prejudicar o outro, 

constituindo-se, assim, um gesto violento. Já o preconceito é uma postura, uma concepção, 

segundo a qual algumas pessoas consideram sua cultura, suas crenças, seus símbolos, 

superiores e/ou melhores do que os de outros povos e outras culturas (etnocentrismo), 

servindo-se, assim, de avaliações negativas sobre as pessoas, suas culturas, seu imaginário 

simbólico, suas crenças e o seu ethos. Consequentemente, o racismo parte da suposição de 

que um grupo étnico é superior a outro e de que um determinado grupo possui defeitos de 

ordem moral e intelectual. A palavra raça remete a uma origem comum, a uma 

continuidade de descendência, parentesco, hereditariedade fisiológica, mas do ponto de 

vista da genética levanta-se cada vez mais a convicção de que não existem raças puras, pois 

os povos nunca cessaram de se misturar. A própria história da humanidade confirma a 

inconsistência da noção “raça pura”. Contudo, todo o universo simbólico com o qual a 

palavra “raça” é impregnada remete a uma interpretação construída socioculturalmente, 

onde as características físicas visíveis e as formas coletivas de diferenciação classificatória 

e hierárquica irão dar lugar a comportamentos discriminatórios individuais e coletivos. 

“Racismo”, portanto, “é a prática discriminatória institucionalizada; ou a prática de 

„desvalorização‟ da identidade, opondo-se ao direito de cada indivíduo viver segundo um 
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enraizamento comunitário” (D‟Adesky apud Ferreira, 2000, p. 51). O preconceito e o 

racismo são, portanto, atitudes ou modo de ver certas pessoas ou grupos raciais, enquanto a 

discriminação é a ação ou o comportamento que prejudica as pessoas. 

Religião: manutenção ou erradicação da 
alteridade? 

A religião coloca o ser humano diante do sentido último de sua existência e faz isso 

consciente de sua função de salvação. Todas as religiões são mediadoras de salvação e 

expressam-na não somente através de palavras, conceitos, doutrinas, mas também através 

de símbolos, ritos e festas. A religião é algo que consegue garantir as motivações mais 

profundas do ser humano e dar sentido à vida. Por mais que elas tenham funções tão sérias 

e profundas, o que nós percebemos é que elas nem sempre estão unidas entre si, que 

diferem sobre a ética das pessoas, são diferentes e até contraditórias (Küng, 1992), e muitas 

vezes favorecem a manutenção da hegemonia política, cultural e econômica sobre muitos 

povos. Muitas vezes, a Bíblia, o Alcorão e outros livros sagrados, em vez de servir como 

pressuposto da libertação e do reconhecimento da sabedoria do(a) outro(a) e do diferente, 

são utilizados para oprimir e justificar atitudes pouco solidárias e pouco respeitosas da 

cultura e da sabedoria do(a) outro(a). Às vezes, tem-se a impressão de que as religiões só 

conseguem impor-se arrancando o “convertido” de seu modo de ser no mundo, 

desenraizando-o de seu universo familiar, cultural e religioso. 

Por isso, faz-se necessário que a religião possa permitir o entrelaçamento de relações 

igualitárias, o direito de igualdade de oportunidades e prestígio social, garantindo a 

excluídos e excluídas a manifestação de seu ser pessoa através da riqueza cultural que cada 

um traz revestido pela sua corporeidade, pelo seu ser o outro e a outra em sua condição de 

pobre, de marginalizado, despojado e esquecido. É exatamente na fragilidade, 

vulnerabilidade e extrema pobreza do(a) outro(a) que se manifesta o lado mais extremo de 

sua alteridade e se proclama na sua extrema alteridade (exclusão, pobreza) que a plenitude 

da vida tem prioridade sobre as diferenças e sobre qualquer outro projeto religioso que não 

tenha como objetivo a plenitude da vida. 

Nesse sentido, a modo de conclusão, parece-nos necessário que o estudo das religiões 

nos permita estabelecer alguns elementos que garantam o direito à alteridade e à diferença 
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sem destruir o diálogo e a comunhão, elementos tão necessários para o reconhecimento do 

outro e da outra como princípio essencial para a criação de um mundo novo. 

Se compreendermos que a religião constitui a dimensão central da cultura ou das 

culturas dos mais diferentes povos e que ela é o elemento que dá sentido e significado à 

nossa existência, faz-se necessário, então, exigir que a religião cumpra com a sua função de 

mantenedora da sabedoria, da paz, da solidariedade e da fraternidade entre os povos apesar 

de suas diferenças. Pois as diferenças, longe de constituírem motivo para a discriminação, a 

violência e a exclusão, são motivo de riqueza, de aprendizagem de novos saberes, de troca 

de experiência, e nos conduzem cada vez mais para a abertura e o acolhimento do 

“desconhecido”, do diferente, eliminando, assim, as barreiras que nos tornam intolerantes e 

nos levam a ver no diferente um(a) inimigo(a) contra o(a) qual lutar e manter distância. 

Sabemos que na maioria das vezes o que se nota é uma luta acirrada para demarcar as 

nossas fronteiras, o nosso espaço, partindo do pressuposto de que o “nosso” é melhor, é 

mais importante e “vale” mais. Tais atitudes muitas vezes podem gerar violência ou um 

fundamentalismo hostil às possibilidades de aceitação do outro e da outra. Por isso é 

necessária uma disposição de abertura, de acolhimento e “reconhecimento” do outro e da 

outra nas diferenças da sua realidade e de seu contexto sociocultural. 

Também é necessário esclarecer que, além de encontro de religiões e de culturas, o 

que se realiza é o encontro de pessoas religiosas que possuem saberes e culturas diferentes. 

São as pessoas que encontram em suas respectivas religiões o sentido último de sua 

existência e que por isso deveriam acreditar profundamente que o encontro de horizontes 

religiosos culturais pode permitir o acolhimento do outro e da outra na sua alteridade, na 

sua diferença. Somente assim podemos, juntos, lutar por um mundo onde os preconceitos e 

a discriminação sejam erradicados, na certeza de que “um outro mundo é possível”. 
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O modelo conflitual de análise dos 
textos sagrados 

Israel Serique dos Santos1 
Joel Antonio Ferreira2 

 
 
 
 
 
 
 Resumo: No âmbito das produções religiosas, a literatura apresenta-se como um 

cadinho denso de informações com as quais o pesquisador do fenômeno religioso é 

convidado a interagir para fins de melhor entender aquelas religiões que possuem este 

elemento como fator preponderante. Nesta caminhada em pesquisa, os livros sagrados 

foram tanto considerados como meros artefatos arqueológicos como também simples 

literatura teológica a ser lida e compreendida em suas formulações teóricas de 

pensamento. Na atualidade, a compreensão de que os livros sagrados trazem consigo 

ideologias e relações de poder tem feito com que os estudiosos do fenômeno religioso 

se voltem para as ciências sociais em busca de conceitos adequados para o 

desvelamento e análise dessas questões. Nisso o “modelo conflitual” apresenta-se tanto 

como ferramenta apropriada para esta empreitada como também meio minimizador das 

assimetrias sociais e fomentador da paz. 

 Palavras-chave: Modelo conflitual; Interpretação bíblica; Paz. 

Da apatia à criticidade 
Falar sobre o fenômeno religioso fora dos guetos dos mitos fundantes e dogmas, 

descomprometido com as relações de dominação ligadas à religião, nem sempre foi algo bem 

visto pelos homens. Em determinados momentos históricos, questionar a religião em suas 

multiformes expressões – ritos, símbolos, profecias, êxtases –, em sociedades onde o 

fenômeno religioso despontava como sendo a pedra de esquina de seu fundamento e 

manutenção, foi visto como uma ação passível de ser até mesmo castigada com a morte. 

                                                 
1 Mestrando em Ciências da Religião (PUC Goiás), bacharel em Teologia (Facetem-RO), 

complementação pedagógica em História (UVA-CE). 
2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. 
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Os homens das sociedades arcaicas,3 por exemplo, quando olhavam para o mundo 

fenomênico e interagiam com ele, atribuíam ao universo o conceito de cosmo.4 Para eles, 

todas as coisas haviam sido originadas em um esquema uno e harmônico, e pertenciam à 

esfera do sagrado mediada pelos mitos, como afirma Eliade (2008, p. 87): 

A função mais importante do mito é, pois, “fixar” os modelos exemplares de todos os ritos e de 

todas as atividades humanas significativas: alimentação, sexualidade, trabalho, educação etc. 

Comportando-se como ser humano plenamente responsável, o homem imita os gestos 

exemplares dos deuses, repete as ações deles, quer se trate de uma simples função fisiológica, 

como a alimentação, quer de uma atividade social econômica, cultural, militar etc. 

Tal cosmovisão tornava a religião a única lente pela qual o mundo poderia ser visto e 

entendido. Questionar as práticas dos antigos, nesse contexto, era tentar subverter a própria 

ordem do cosmo; era reduzir à anomia a sociedade e, portanto, reduzi-la ao caos primevo. O 

que nos faz concluir que, para o homem das sociedades arcaicas, o fenômeno religioso era a 

realidade por excelência e por ela tudo mais deveria ser interpretado, justificado, harmonizado 

e estabelecido. Sua relação com a religião era tão somente de aceitação e obediência, não de 

investigação, análise e crítica.5 

Com o desenvolvimento da humanidade, encontramos registrado na história da 

sociedade grega um elemento novo que tenderá a obter mais espaço na esfera do pensar 

humano deste ponto em diante. Esse elemento novo foi o ato de analisar a religião e pensar o 

mundo fora de seu domínio. Ou seja, levantar questionamentos sobre os princípios teológicos 

vigentes e problematizar o mundo fenomênico dentro da própria teia das interações humanas e 

relações físicas causais, nas quais as realidades da saúde, doença, política, ética moral etc. se 

mostram ao homem; como afirma Dejalma Cremonese:6 

                                                 
3 Valemo-nos aqui do conceito de Mircea Eliade sobre “sociedades arcaicas”, conforme mostrado em 

sua obra O sagrado e o profano: a essência das religiões. 
4 A ideia do mundo como um cosmo revela uma das facetas da religião na qual o fiel é conduzido a ver 

o mundo ao seu redor como um todo harmônico, pois é nele que o divino manifesta paradoxalmente 
tanto sua multiforma como também sua unicidade, que a tudo abarca. De tal conceito, geralmente, 
subtrai-se a ideia de que as coisas são como devem ser, pois constituem-se a manifestação da vontade 
dos deuses. E nesse contexto a realidade da imobilidade social é a ideologia predominante da religião. 

5 Tal posicionamento dos homens diante do fenômeno religioso pode ser explicado, relativamente, por 
aquilo que o sagrado impõe sobre o indivíduo que passa pela experiência das manifestações 
hierofônicas (Eliade) e que foi traduzido por Otto, em sua obra O sagrado (1985), como sendo a 
consciência de se estar diante do numinoso que imprime o sentimento de mysterium tremendum. 

6 Texto disponível em: <http://br.monografias.com/trabalhos915/estado-filosofia-polis/estado-filosofia-
polis2.shtml>. Acessado em: 30 mar. 2010. 

http://br.monografias.com/trabalhos915/estado-filosofia-polis/estado-filosofia-polis2.shtml
http://br.monografias.com/trabalhos915/estado-filosofia-polis/estado-filosofia-polis2.shtml
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O homem grego abandonou, aos poucos, a explicação mitológica (religião) e passa a dar 

explicação racional para a explicação dos problemas de ordem cosmológicos (origem do 

mundo) e de ordem antropológico (origem do homem). Os filósofos fundamentavam suas ideias 

em conceitos universais. Por exemplo, o conceito de justiça deve contemplar a justiça a todos os 

homens e não apenas a interesse de grupos como defendiam os sofistas. 

Diante dessa nova forma de o ser humano ver a si mesmo e o mundo fora do gueto 

absoluto do sagrado, foi natural que surgissem novas perspectivas de análise e explicações do 

mundo e da própria religião. Nesse contexto, então, Hipócrates analisa as doenças sob 

aspectos empíricos; Heráclito de Éfeso é acusado de desprezar a religião; Aristóteles afirma o 

valor da virtude em si mesma; Protágoras assevera o homem como padrão de todas as coisas; 

Platão concebe uma sociedade ideal sob a sofia; os tragediógrafos afirmam a possibilidade de 

os homens fugirem do destino imposto pelos deuses; Epicuro nega a doutrina da providência; 

e Lucrécio atribui à religião o status de supertistio e religione turpi. Tal realidade 

epistemológica frutificará especialmente a partir da Renascença, a qual trará à luz os 

conceitos supracitados e os usará como ferramenta fundamental para o estabelecimento das 

ciências modernas, em particular as ciências sociais. 

Esse movimento histórico – a Renascença – surgiu como um movimento cultural, cuja 

influência teria um longo caminho a percorrer. O lema ad fontes apontava para a grande obra 

intelectual a que se propunham seus adeptos; ou seja, ir às fontes da cultura greco-latina e 

resgatar a cultura, a ética, a arquitetura e as obras dos grandes pensadores gregos do passado. 

O que certamente implicava entrar em contato com todos os conceitos anteriormente citados 

e, por esse diálogo com os escritores antigos, fomentar o humanismo como uma das principais 

características do movimento. 

Nesse humanismo renascentista advogava-se o antropocentrismo, cuja ideia básica era o 

homem como sendo o centro do pensamento filosófico, em contrapartida aos postulados 

asseverados pelos teocêntricos, nos quais a verdade estava vinculada necessariamente à 

dogmática religiosa. 

A reboque desse novo espírito de resgate da individualidade, o homem tornou-se o 

observador crítico da natureza, passou a exigir comprovações empíricas das “verdades” e pôs 

a razão como referencial supremo de julgamento sobre todas as coisas. E os efeitos benéficos 

dessa cosmovisão deram-se das mais variadas formas. Eles tanto podiam ser vistos na 

academia, onde floresceram amplos espaços para o debate teórico sobre os mais variados 

setores do conhecimento humano, como nas traduções das grandes obras filosóficas e poéticas 
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gregas e latinas, bem como, também, no volume considerável de novas descobertas 

científicas, experimentos e invenções, através dos quais o mundo começou a ser visto como 

passível de ser decodificado pela racionalidade humana e por meio da valorização e 

implementação da ciência em todas as esferas da realidade. 

Na esfera religiosa, a Renascença também teve suas influências tanto na literatura – na 

pessoa de Erasmo de Roterdã em sua obra Elogio da loucura – como em ações 

revolucionárias, como foi o caso da Reforma Protestante, a qual teve entre os seus líderes 

(Lutero, Calvino etc.) homens que estavam familiarizados com o modo questionador de 

pensar do Renascimento, o que certamente otimizou ainda mais o desejo desses homens por 

mudanças nas estruturas teológicas e eclesiásticas da organização religiosa de seu tempo. 

Sob a influência do Renascimento, surge por volta do século XVIII o Iluminismo. Nesse 

novo momento da história, a humanidade é convidada a rejeitar todos os conceitos, valores e 

supostas verdades que não poderiam ser plenamente aceitos pela razão e comprovados pela 

ciência. A ordem do dia era pôr à prova, criticamente, todas as realidades humanas, até 

mesmo a religião. Nesse sentido, a luz da ciência tiraria a humanidade das trevas – nas quais 

estava presa desde os tempos da Idade Média – e a conduziria para um novo tempo de 

maturidade, liberdade e progresso. 

Como resultado dessa caminhada intelectual, o fenômeno religioso – anteriormente 

visto como algo legítimo e inquestionável – passa, por alguns pensadores, a ser negado como 

fator importante à humanidade e começa a ser visto como mais uma produção humana ligada 

às relações de poder e dominação, passível de ser analisado empírica e criticamente. 

Entre esses pensadores citamos: Feuerbach. – para quem a religião era uma forma de 

alienação que projetava os conceitos do ideal humano em um ser supremo –, e Karl Marx – 

que afirmava que a religião deveria ser vista como um aparelho ideológico dos que estavam 

no poder e tencionavam manter o proletariado em estado de alienação. Nesse contexto, por 

conseguinte, a religião era vista como algo nocivo tanto à liberdade humana como ao seu 

pleno desenvolvimento, visto que mascararia as artimanhas dos que estavam no poder e 

inviabilizaria a revolução proletária. 

O modelo conflitual de análise dos textos 
sagrados cristãos 

Então, com base no que foi exposto anteriormente, podemos dizer que desde o 

surgimento e desenvolvimento das ciências humanas as lentes pelas quais o homem passou a 
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ver a si mesmo, o outro e o mundo deixaram de ser aquelas da ingênua leitura da harmonia e 

estabilidade sociais e mudaram para as de percepção de esquemas de poder, dominação, 

alienação e relações conflituosas entre classes sociais, gêneros, etnias etc., muitas vezes 

mediados por sistemas religiosos. 

No desenvolvimento teórico dessa nova percepção, as esferas de análise das relações de 

poder extrapolaram os limites das instituições sociais e da própria sociedade e avançaram 

sobre o campo da religião em sua multiforme manifestação, ou seja, seus símbolos, ritos, 

linguagem e livros sagrados. 

A ideia que subjaz nessa nova empreitada, de análise crítica sobre os fenômenos 

humanos, é que a religião, tal qual as outras manufaturas culturais do Homo sapiens, não está 

livre das relações de poder, dos conceitos ideológicos, da prática de coisificação e alienação. 

Muito pelo contrário, os processos de dominação e alienação sempre estiveram presentes nas 

esferas religiosas, que, sob a égide de ser representante dos deuses na terra, geralmente 

estiveram associadas com aqueles que detinham o poder e anelavam por se manter nele. 

Sendo assim, é nesse contexto de desvelamento das estruturas, agências e símbolos de 

dominação que surge o modelo conflitual de análise dos textos sagrados cristãos, com a 

proposta de analisar criticamente tal literatura sob o prisma da percepção, análise e denúncia 

dos esquemas de poder existentes no Cristianismo originário. 

Entre aqueles que deram ênfase a esse novo modo de abordagem dos textos bíblicos 

citamos o professor Bruce J. Malina, da Creighton University, em Nebraska-USA, que, em 

suas obras,7 elabora toda uma séria de análises socioantropológicas do Novo Testamento;8 J. 

                                                 
7 The New Testament World; Insights from Cultural Anthropology. Atlanta: John Knox Press, 1981 (3rd 

Revised Edition, 2001). The Gospel of John in Sociolinguistic Perspective. Berkeley: Center for 
Hermeneutical Studies, 1985. Christian Origins and Cultural Anthropology; Practical Models for 
Biblical Interpretation. Atlanta: John Knox Press, 1986. Calling Jesus Names; The Social Value of 
Labels in Matthew. Sonoma, Calif.: Polebridge Press, 1988 (com Jerome H. Neyrey). On the Genre 
and Message of Revelation; Star Visions and Sky Journeys. Peabody, Mass.: Hendrickson, 1995. 
Portraits of Paul; An Archaeology of Ancient Personality. Louisville: Westminster/John Knox, 1996 
(com Jerome H. Neyrey). The Social World of Jesus and the Gospels. London/New York: Routledge, 
1996. Social-Science Commentary on the Gospel of John. Minneapolis: Fortress Press, 1998 (com 
Richard L. Rohrbaugh). Social-Science Commentary on the Book of Revelation. Minneapolis: Fortress 
Press, 2000 (com John J. Pilch). The Social Gospel of Jesus. The Kingdom of God in Mediterranean 
Perspective. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2001. [Em português: O evangelho social de Jesus. O 
reino de Deus em perspectiva mediterrânea. São Paulo: Paulus, 2004.] Social-science Commentary on 
the Letters of Paul. Minneapolis: Fortress Press, 2006 (com John J. Pilch). Social-science Commentary 
on the Book of Acts. Minneapolis: Fortress Press, 2008 (com John J. Pilch). 

8 Essas análises tinham como alvo principal a observação crítica dos ambientes socioculturais das 
comunidades cristãs originárias e o hiato histórico que separava o intérprete bíblico dessas 
comunidades, com vistas à proposta de uma hermenêutica mediática que possibilitaria um diálogo 
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H. Elliot, que em 1981 publicou a obra A Home for the Homeless: A Sociological Exegesis of 

1 Peter; Its Situation and Strategy,9 na qual utiliza o conceito de seita desenvolvido por Bryan 

Wilson10 com o fim de mostrar a difícil conjuntura do Cristianismo da Ásia Menor e colocar 

em relevo como a Primeira Epístola de Pedro foi elaborada como um chamado a uma efetiva 

transformação histórica; Wayne A. Meeks, da Universidade de Yale, autor de The First 

Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, que, pela abordagem do 

funcionalismo estrutural, pesquisou a realidade socioeconômica na qual as comunidades 

paulinas estavam inseridas; Ched Myers, que em 1988 publicou sua obra Binding the Strong 

Man. A Political Reading of Mark’s Story of Jesus,11 na qual trata do contexto sócio-histórico 

do Evangelho de Marcos e, em sua respectiva análise crítica, conclui que o Evangelho de 

Marcos deve ser lido sob uma perspectiva libertadora; J. Andrew Overman, que publicou 

Matthew's Gospel and Formative Judaism. The Social World of the Matthean Community 

(Minneapolis: Augsburg Fortress, 1990)12 e nele apresentou um estudo sobre o mundo social 

da comunidade mateana, tomando como balizas-mestras de sua análise teóricos das ciências 

sociais como Marx Weber, Luckmann, Berger, chegando a afirmar que a comunidade na qual 

o Evangelho de Mateus foi produzido era resultante das realidades sociais com as quais esta 

interagia e que a obra literária refletia essa dinâmica social.13 

No Brasil, entre os acadêmicos que se têm valido das ferramentas das ciências sociais 

para melhor analisar e elucidar os textos sagrados cristãos, temos Ivoni Richter Reimer,14 

Keila Carvalho de Matos15 e Joel Antônio Ferreira. Este último, em sua obra Paulo, Jesus e 

ao marginalizados: leitura conflitual do Novo Testamento (2009, p. 49), apresenta sua 

percepção sobre o modelo conflitual nas seguintes palavras: 

Este modelo olha a sociedade não tanto como unidade estrutural estável, mas como estrutura em 

tensão. A sociedade está, na realidade, composta por uma pluralidade de grupos, cada um dos 

                                                                                                                                                         
entre o pesquisador moderno e o mundo antigo, para fins de uma tentativa de resgate do sentido do 
texto do Novo Testamento. 

9 Foi traduzido pela Paulus, em 1985, com o título Um lar para quem não tem casa. 
10 Bryan Wilson foi um sociólogo britânico que trabalhou na esfera da sociologia da religião (1926-

2004). 
11 Em português: O evangelho de São Marcos. São Paulo: Paulus, 1992. 
12 OVERMAN, J. A. O Evangelho de Mateus e o judaísmo formativo. O mundo social da comunidade de 

Mateus. São Paulo: Loyola, 1997. 
13 Os dados presentes neste parágrafo estão disponíveis em: 

<http://www.airtonjo.com/leitura_antropologica02.htm> e 
<http://www.airtonjo.com/leitura_antropologica03.htm>. Acesso em: 30 mar. 2010. 

14 Escreveu a obra O milagre das mãos, pelas editoras Oikos e UCG, em 2008. 
15 Em sua tese de doutorado em Ciências da Religião pela PUC Goiás, em 2010, na qual trata a questão: 

a mulher deveria ou não ficar calada no culto público em Corinto? 

http://www.airtonjo.com/leitura_antropologica02.htm
http://www.airtonjo.com/leitura_antropologica03.htm
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quais tende a conseguir seus próprios objetivos, protegendo os interesses específicos e de seus 

membros [...] O modelo conflitual parte de uma visão dinâmica da sociedade. Ao contemplar os 

interesses das pessoas e dos grupos, este modelo leva a reconhecer a mudança e o conflito como 

fatores permanentes da sociedade. 

Sendo assim, por essa perspectiva busca-se encontrar elementos que tragam à tona a real 

situação histórica na qual o Cristianismo originário estava envolvido, a fim de que – pela 

análise das tramas de poder, dominação e alienação – os pobres, as mulheres, os estrangeiros, 

os escravos, e toda sorte de classes de pessoas esquecidas pelo sistema, sejam evidenciados e 

os esquemas de exploração e inviabilização social sejam denunciados a partir dos exemplos 

bíblicos. 

Tal empreitada difere das análises teológico-dogmáticas, haja vista que sua intenção não 

é meramente conceitual ou descritiva, mas sim inquiridora e transformadora. Visa à 

fomentação de agentes históricos, conscientes de sua vocação para a transformação social 

com base na capacidade de análise crítica das estruturas de dominação que estavam presentes 

nos tempos apostólicos, mas que, ao mesmo tempo, servem como arquétipos de comparação 

com os hodiernos esquemas ideológicos que visam à manutenção do status quo daqueles que, 

atualmente, estão no poder. 

Isso implica dizer, então, que o modelo conflitual é uma ferramenta historicamente 

paradoxal, visto que bebe, também, nas fontes teóricas do marxismo, porém afirma a religião 

como meio de revolução, mobilidade social, transformação histórica e valorização do 

indivíduo como tal. Nesse sentido, tal modelo afirma que é possível o princípio da “alienação 

da alienação” ser quebrado,16 pois os que creem são vistos como indivíduos sabedores de seu 

potencial para mudança e convocados para efetivá-la na história. São gente de fé no 

transcendente e que, ao mesmo tempo, percebem que o Reino de Deus na terra também pode 

ser estabelecido pelas vias das ações políticas e revolucionárias, que têm potencial para 

subtrair ou minimizar as assimetrias sociais. Ferreira (2009, p. 48-49) afirma: 

O texto bíblico procura ser compreendido com base nas várias dimensões que constituem o 

dinamismo da vida social: econômico, social, político, cultural, militar, jurídico, ideológico e, 

nele, o religioso. Este modelo ajuda o leitor a perceber que a conformidade de fé apresentada na 

Bíblia é integrada por pessoas que enfrentam o desafio de se organizar em comunidade social e 

política, no contexto histórico da respectiva época, ao mesmo tempo que elas procuram ficar 

                                                 
16 O que queremos dizer com isto é que o fiel, por meio da análise conflitual, é chamado à percepção de 

que ele não precisa mais estar tutelado ao outro, ou seja, ao sacerdote, como representante de Deus. 
Sua individualidade e vocação são elementos suficientes para o início de mudanças significativas. 
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fiéis às percepções religiosas reveladas por Deus, ensina-nos a ler a Bíblia com os pés no chão. 

É um modelo que ajuda fortemente a leitura popular da Bíblia porque ensina a ler a realidade 

numa perspectiva de construção dinâmica. Neste modelo a dialética dos conflitos se manifesta 

com evidência, porque a assimetria é colocada às claras. 

O “lugar social” na leitura conflitual 
Nesta empreitada em busca da visualização, subtração e minimização das assimetrias, 

um dos elementos fundamentais no processo da análise conflitual é a questão do “lugar 

social” no qual os destinatários originais dos textos sagrados se encontravam. Isso quer dizer 

que qualquer tentativa de uma análise crítica dos textos sagrados do Novo Testamento não 

pode prescindir do exame criterioso dos fatores sociais, econômicos, religiosos e culturais que 

norteavam as comunidades cristãs primitivas. 

Aliás, a relevância dos escritos apostólicos para as comunidades originárias só pode ser 

justificada na medida em que os escritores sacros tenham-se valido da conjuntura dos fatores 

históricos preponderantes nesses grupos sociais para dar uma resposta adequada às questões 

emergentes e que demandavam solução. Isso implica dizer que a própria produção do texto 

sagrado se fez na história e por ela também deve ser interpretada. 

Em termos práticos, por exemplo, a análise da glossolalia como elemento profético e 

simbólico relacionado à dinâmica do poder, na Igreja cristã de Corinto, só pode ser 

adequadamente pesquisada se tomarmos, dentre outros aspectos, o “lugar social” como fator 

importante para análise desse fato social. Isso porque os subgrupos sociais tendem a refletir as 

mesmas estruturas em tensão do macro-organismo social. Noutras palavras, todas as 

instituições e grupos sociais não são herméticos em si mesmos, antes têm suas fronteiras 

caracterizadas pela porosidade, através da qual há um fluxo e refluxo de interações sociais que 

viabilizam uma influência mútua entre os microcosmos e o macrocosmo da sociedade. E isso, 

então, pode muito bem explicar como a glossolalia veio a ser símbolo de status e poder em 

uma comunidade que deveria pregar e viver a igualdade entre todos os seus partícipes. 

Dessarte, é pelo “modelo conflitual”, com sua ênfase no “lugar social”, que podemos 

melhor aquilatar as informações de Corinto como sendo: a) uma cidade portuária que atraía 

para si, através de seus dois portos, comerciantes e navegadores de todas as partes do vasto 

Império Romano e outras populações, tornando-a uma cidade cosmopolita; b) um centro de 

cultura e religião, evidenciada em sua opulência arquitetônica, presença de grandes oradores e 

diversos templos dedicados aos deuses gregos; c) um local de grande fluxo comercial e 

profícua economia, viabilizada por seus portos, que a colocavam em contato com várias rotas 
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comerciais da época; e d) por fim, uma conjuntura social na qual as tensões entre senhores e 

escravos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, se faziam presentes na vida cotidiana de seus 

moradores e, ao mesmo tempo, influenciavam diretamente a dinâmica da vida comunitária da 

Igreja de Corinto; na qual o próprio apóstolo Paulo registra, em sua primeira epístola, que 

existiam não poucas tensões e conflitos. 

Conclusão 
Diante do que foi exposto até o presente, fica evidente o potencial do modelo conflitual 

para fomentar a verdadeira paz pela via da denúncia das explorações, assimetrias e situações 

de dominação. 

Por esse prisma, o caminho da paz é viabilizado pela assertiva de que não existe paz 

onde os pobres e os explorados estão calados pelo medo e não têm forças para lutar. Essa 

apatia e imobilidade não podem ser conceituadas como paz autêntica, visto que tal paz é 

decorrente da opressão e não da livre agência humana. A vereda da paz é aplainada pela luta 

por fazer prevalecer o máximo da dignidade e dos direitos comuns. Noutras palavras, é no 

tornar evidente que a máxima “as coisas são como devem ser” mascara as injustiças sociais 

que a verdadeira paz nasce. 

Portanto, assim como o apóstolo Paulo buscou promover a unidade da comunidade 

cristã de Corinto, denunciando os esquemas de poder e dominação presentes naquela Igreja; o 

modelo conflitual pode ser, também, uma apropriada ferramenta para fomentar a paz pela vida 

da análise paradigmática dos textos sagrados para o mesmo fim. 
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 Resumo: Este artigo objetiva realizar um estudo sobre o Partido Católico em Goiás, 

fundado em 20 de julho de 1890. O lema criado para a agremiação era Deus, Pátria 

e Liberdade. O período compreendido para o estudo perpassa os bispados de dois 

clérigos entusiastas da causa católica no âmbito político: Dom Claudio José 

Gonçalves Ponce de Leão e Dom Eduardo Duarte Silva. Utilizando fontes 

documentais, o artigo propõe fazer uma abordagem que privilegia a perspectiva do 

jogo das representações que o partido construía acerca da sociedade goiana. 

Tentamos compreender com esse enfoque o campo de força teo-político nos 

primórdios do Goiás republicano. 

 Palavras-chave: Partido Católico; Representações; Teo-político. 

A estrutura social, econômica e política sofreu poucas alterações com o advento 

republicano no estado de Goiás. A base do poder local continuou a ser o setor agrário, 

que formou a organização coronelística no período. Conforme Silva (2009, p. 13), a 

Igreja brasileira, na segunda metade do século XIX, adotou a linha denominada 

ultramontana.3 Tal adoção significou “a execução de um projeto católico que teve por 

                                                           
1 Mestranda no curso de pós-graduação em História na PUC Goiás. E-mail: 

irenimota@hotmail.com. 
2 Doutor em História pela Universidade de Brasília. Professor da pós-graduação em História da 

Pontifica Universidade Católica de Goiás e da Universidade Estadual de Goiás. 
3 “Linha religiosa que referendava as diretrizes já colocadas pelo papa no Syllabus (Catálogo dos 

erros modernos) e na encíclica Quanta Cura (1864). Esses documentos condenavam as teses 
liberais com todos os princípios instituidores de uma nova ordem política, social e econômica 
para o mundo, naquele instante, considerado „moderno‟” (Silva, 2009, p. 14). 
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objetivo principal lutar contra a aprovação das propostas liberais no parlamento brasileiro 

e, assim, preservar o domínio da Igreja”. 

Foi nesse contexto que ocorreu a fundação do Partido Católico em Goiás, no dia 20 

de julho de 1890. Para as eleições de 15 de setembro do mesmo ano, o partido lançou 

candidatos a senador e deputado. Posteriormente, a “vergonhosa” derrota seria 

posteriormente justificada pelas fraudes nas eleições. 

O deputado Sebastião Fleury liderava, no estado, um pequeno grupo político 

dissidente do Centro Republicano. Uniu-se ele, em 1891, ao Partido Católico, formando o 

Partido Republicano Federal, em oposição ao Partido Republicano Democrata (dos 

Bulhões). Apoiados por Deodoro, o partido ganha as vinte e quatro vagas à Constituinte 

do estado nas eleições de 15 de setembro de 1891. 

Em sua condição de vencedor, tentou promulgar uma Constituição estadual para 

substituir a que os Bulhões haviam promulgado. No entanto, a renúncia de Deodoro e a 

ascensão dos Bulhões com o “golpe florianista” de Braz Abrantes frustrou a ação do 

Partido Republicano Federal. 

No ano seguinte, a facção Fleury-Jardim – juntamente com João Bonifácio e outros 

– separa-se do Partido Católico e se nomeia Partido Autonomista. 

Segundo Miguel Archângelo Santos (1984), consolidava-se dessa forma, tanto na 

esfera federal como na esfera estadual, uma situação “anticlerical”, com constituintes 

laicais, a despeito dos esforços em contrário através da criação de um partido católico. 

Nas batalhas eleitorais, o Partido Católico só obteve êxitos quando aliado a outras 

agremiações. Estudos mostram que no período em questão era praticamente impossível 

um partido de oposição conseguir vitórias. 

Autores como Riolando Azzi, Maria Augusta Moraes e Miguel Archângelo 

partilham a ideia de que o partido tinha como objetivo salvar os interesses religiosos e o 

problema da manutenção do clero, do culto e das instituições eclesiásticas por causa da 

supressão dos subsídios governamentais. Sem deixar de concordar com a linha de 

pensamento de tais pesquisadores, propomos uma abordagem no campo das 

representações. Tentando “captar” quais eram as representações que os componentes do 

partido faziam da sociedade. Considerando, na perspectiva de Chartier, que as lutas de 
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representações têm tanta importância quanto as lutas econômicas, políticas e sociais. 

Aprofundemos tal enfoque sobre o Partido Católico. 

Uma introdução teórico-metodológica 
Para as pesquisas no campo da religião e da política, torna-se relevante uma 

abordagem com elementos teóricos referenciais da história cultural. Segundo Pesavento 

(2008, p. 75), essa vertente não exclui a política, pelo contrário, “é um campo que tem 

demonstrado ser um dos mais ricos para o estudo das representações”. O mesmo ocorre 

com a religião, que em Durkheim (1996) expressa o mundo social existindo, como a 

própria sociedade, enquanto um “sistema de força”. 

Quando estudamos as religiões, as filosofias, as ciências, a história da Igreja, 

precisamos tomar o máximo de cuidado para não “reduzi-las aos nossos estreitos pontos 

de vista, acabando como cegos tateando um fenômeno ou uma instituição complexa e 

julgando-a como simples” (Marques, 2005, p. 7). Nesse sentido, entendemos que “o 

conhecimento histórico enquanto é construído não pode ser desligado do contexto 

histórico concreto em que ocorre” (Araujo, 1986, p. 12). O conhecimento histórico não se 

faz sem o sentido cultural que está em circulação. Tanto a religião quanto a política 

devem ser abordadas como componentes inseridos em vários tempos e, assim, mesclados 

com a problemática cultural. 

Pierre Bourdieu (1998, p. 11), apoiado em categorias weberianas, considera a 

cultura e seus sistemas simbólicos em geral como um instrumento de poder. É enquanto 

instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que os 

“sistemas simbólicos” cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 

legitimação da dominação de uma classe sobre a outra, dando o “reforço da sua própria 

força às relações de força que as fundamentam” e contribuindo, assim, segundo a 

expressão de Weber, para a “domesticação dos dominados”. Nas relações estão presentes 

tanto a dominação como a resistência, tanto os conflitos como os conformismos, como 

também a possibilidade de transformações sociais. 

A presença da Igreja na política tem sido marcante. Os vários estudos relacionados 

a essa temática nos permitem dizer que no decorrer da história brasileira essa presença foi 

marcada ora pelo confronto direto e pela luta, ora pela indiferença. Cabe aqui o 
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pensamento de Mainwaring (1989, p. 9-10), ao afirmar que a Igreja foi e continua sendo 

“uma instituição altamente complexa e heterogênea”. Para o autor, apesar de novas 

propostas terem emergido dentro da Igreja, as ideias tradicionais ainda revelam marcante 

resistência. 

O estudo que pretendemos realizar sobre o Partido Católico goiano percorrerá um 

desses períodos “turbulentos” na história da Igreja em Goiás. Para o momento, a proposta 

é de nos atermos a um debate voltado para a representação que o partido fazia da 

sociedade. O lema criado para a agremiação – Deus, Pátria e Liberdade – já fornece uma 

ideia dos intricados valores envolvidos. 

Existe certa imbricação – mesmo lidando com representações ou práticas 

“puramente religiosas ou puramente profanas” – entre a religião e a política. A pretensão 

do estudo é deixar vir à tona essas imbricações existentes nas relações sociais. Nessa 

perspectiva, propõe-se a busca da articulação das relações com outra realidade e/ou 

sistema. Essas questões dos limites de cada esfera social são relevantes, pois, como 

lembra Lefort (1991), deve-se sempre analisar o sentido utilizado para os termos religião 

e política. Para esse autor, não podemos correr o risco de remeter a fenômenos 

culturalmente determinados, partindo da visão de um religioso cristão em detrimento de 

um religioso em geral. O mesmo acontece com a política ou o político, cuja utilização 

dos termos fornece um indício de ambiguidade, no qual “o critério do que é politique 

constitui o critério do que é non-politique”. 

Para nortear o estudo sobre o Partido Católico goiano, faremos uso do conceito de 

teo-político. No dizer de Quadros (2010), é um termo que indica a interdependência do 

crer com o poder. Tal conceito é a síntese do trânsito do nível religioso com o do político, 

na sua ambiguidade. Para o autor, essas relações percorrem a história da humanidade ao 

longo do tempo e entram em conflito ou certo equilibrio a partir da conjuntura de forças. 

Nisso concorda Maffesoli (1997, p. 271): 

A ordem que parece desenhar-se é a de um conjunto de comunidades nem positivas nem 

unanimistas, mas precárias e submetidas à versatilidade da emoção. Mais do que uma união 

plena, uma união de projeto, a solidariedade nascente origina-se de uma união na falta, no 

vazio; comunhão de solidões que, pontualmente, vivem o trágico da fusão, onde, de 

maneira orgânica, a “pequena morte” e a vitalidade são vividas no dia a dia. 
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Isso implica dizer que as forças religiosas são levadas em consideração como fator 

de explicação política e em numerosos domínios. Seguindo Aline Coutrot (1996, p. 335), 

podemos dizer que “o religioso informa em grande medida o político, o político estrutura 

o religioso”. 

A fundação do partido 
A fundação do Partido Católico em Goiás ocorreu no dia 20 de julho de 1890. A 

agremiação teve como porta-voz a Gazeta Goyana, semanário político que foi fundado 

no mesmo ano e tinha como editor-chefe o Cônego Ignacio Xavier da Silva, intelectual 

ligado à agremiação conservadora liderada pela família Fleury-Jardim. A voz de oposição 

ao partido e à Gazeta Goyana foi o Goyaz – Orgam Democrata, jornal fundado em 1890 

por Félix de Bulhões. 

A história do Partido Católico goiano perpassa a gestão de dois bispos da Diocese 

de Goiás: Dom Claudio José Gonçalves Ponce de Leão (1881-1890) e Dom Eduardo 

Duarte Silva (1891-1908). O primeiro foi indicado para senador pelo estado goiano e o 

segundo foi um dos idealizadores do movimento para a fundação do partido quando ainda 

era sacerdote no Rio de Janeiro. 

A reunião para a fundação do partido foi presidida pelo Bispo diocesano Dom 

Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, em 2 de junho. No dia 5 de julho de 1890, o 

bispo foi transferido para Porto Alegre e, na carta pastoral de despedida do povo goiano, 

fez um apelo aos católicos no sentido de se unirem em torno do partido: “[...] muito nos 

alegramos e imensamente nos regozijamos de ver que os fiéis se agrupam e formam o 

Partido Católico, a fim de virem em defesa dos sagrados direitos da consciência cristã”. 

(apud Silva, 1948, p. 312). A fala do bispo nos remete a indagações sobre a representação 

que se fazia da sociedade naquele momento. Até que ponto havia um agrupamento de 

fiéis? Com que propósito estariam se unindo? Que acontecimentos teriam levado o bispo 

a fazer tal apelo? 

Deus, Pátria e Liberdade 
O final do século XIX constituiu um tempo de significativas mudanças na 

sociedade brasileira: a substituição de um governo monárquico pelo regime republicano; 
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a transição do latifúndio escravocrata para o sistema da pequena propriedade e da mão de 

obra livre; um espaço que se abria para a emergência da burguesia, com sua base de 

sustentação nos centros urbanos. Segundo Azzi (1994), a preocupação fundamental da 

Igreja estava, naquele momento, direcionada no sentido de fortalecer a nova identidade 

católica. Dentro da perspectiva ultramontana, essa identidade devia ser caracterizada por 

uma rígida formação religiosa e moral, cuja influência social seria obtida através da 

participação dos leigos na política, e para tanto a urgência da fundação de um partido 

católico. Havia a necessidade de que todos os católicos leigos se submetessem à 

hierarquia eclesiástica no sentido de combaterem, segundo o pensamento clerical, a 

“onda de liberalismo” que assolava o país. Uma revista de Goiás clamava: 

O tempo urge. Cumpre que o Partido Católico se organize o quanto antes e marche 

compacto à conquista das urnas. Temos o número, teremos a união, e com ela a força que 

tudo suplanta, se, compenetrando-nos dos nossos interesses, do interesse dos nossos filhos, 

e dos interesses da pátria que tudo sobrepuja, quizermos afirmar o nosso catolicismo, 

dando arrhas do nosso patriotismo. (A Cruz, n. 8,14 abr.1890). 

Partindo do princípio de que a religião dos católicos era a religião dos brasileiros – 

“Temos o número, teremos a união” –, o chamado para a participação dos leigos para 

unir forças se justificava no pensamento clerical. Seria a salvação que iria resguardar a 

sociedade do “ateísmo social”. Portanto, era lógico se proclamar um partido guiado pela 

fé. Segundo Lustosa (1982, p. 133),4 esses grupos partidários não visavam exatamente 

uma “religião política, mas uma política religiosa”. Seria a primazia das causas religiosas 

no exercício do poder. Isso é confirmado pelo artigo publicado na Gazeta Goyana (p. 1, 

13 set.1890): 

Bravo, bravíssimo! O Goyaz rendeu-se e francamente confessa que o povo é religioso! Ora 

a religião que entre nós felizmente domina é a Catholica, apostólica, romana. [...] Diz o 

Goyaz que se o povo é religioso todavia percebe em seu bom senso os limites que 

extremam a esphera da religião da esphera política. Mas perguntamos: o partido catholico 

que atualmente pleiteia as eleições é um partido puramente político? Quaes os seus fins? 

                                                           
4 Importante a leitura das obras do historiador Oscar Lustosa. O autor discute política e Igreja 

através de longa pesquisa sobre o Partido Católico no Brasil. 
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Conforme Mainwaring (1989, p. 16), a “fé é um fenômeno suprarracional, se 

proclama pairar sobre todos os outros valores. A Igreja tem início nessa fé, mas, como 

toda instituição ao desenvolver interesses, então tenta defendê-los”. Essas preocupações 

facilmente levam à adoção de métodos que são inconsistentes quanto aos objetivos 

iniciais. 

Que objetivos seriam esses? Eles foram consolidados na reunião do dia 2 de junho 

de 1890 e publicados na revista A Cruz (n. 15, 30 jul. 1890): 

a) reorganizar e consolidar a Pátria pelo regime democrático, em harmonia com a 

crença religiosa do povo brasileiro; 

b) escolher para deputados, vereadores, governadores etc. homens verdadeiramente 

católicos; 

c) promover a fundação de diretórios em todas as cidades, vilas e arraiais; 

d) congregar todos os católicos em torno do partido. Posteriormente, foi adotado até 

um lema para a agremiação: Deus, Pátria e Liberdade; 

e) lutar pela revogação dos decretos de 7 de janeiro (separação da Igreja) e 24 de 

janeiro (casamento civil), “monstruosidade hedionda”. 

Segundo Miguel Arcângelo Santos (1984), o item (a) derivava de um pressuposto 

da Pastoral Coletiva de 1890 do Episcopado Brasileiro, onde se clamava pela aplicação 

na Constituição do princípio democrático da maioria: constituindo os católicos a maioria 

absoluta da população, a Igreja não poderia ser colocada na mesma linha ou pé de 

igualdade com os demais credos. 

Para Maria Augusta Moraes (1974), a despeito dos bons propósitos de escolher para 

cargos eletivos apenas “homens verdadeiramente católicos”, item (b), o partido em si não 

se diferenciava dos demais e muito pouco tinha de “católico”. Sendo, além disso, partido 

de oposição, estava fadado à derrota, como ocorreu. No item (c), outro fator que iria 

tornar utópica a formação do Partido Católico: a carência de clero para promover a 

fundação de clubes em todas as cidades, vilas e arraiais, pois nas noventa e sete paróquias 

da Diocese havia somente quarenta padres. A afirmação da autora no que diz respeito à 

utopia na formação do partido se refere ao malogro dos propósitos almejados pelo 

mesmo. 
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Os itens (d) e (e) partem do pressuposto da “unidade e obediência como binômio” 

da atuação leiga. Seria preciso criar um lema que despertasse no povo o sentimento de 

luta legitimado pela fé: Deus, Pátria e Liberdade. Segundo Azzi, a sociedade da época 

era apresentada como um “grande campo de batalha, onde se digladiavam as forças do 

bem e os poderes do mal”. Para tanto, a melhor maneira de assinalar a força da instituição 

eclesiástica era a obtenção de uma unidade de pensamento e ação em torno do projeto 

almejado pela Igreja Católica. 

No dizer do autor, quando a Igreja responsabilizava as forças do mal pela 

revogação dos privilégios da nobreza eclesiástica na época da Revolução Francesa, bem 

como pela perda dos territórios pontifícios durante a unificação italiana, os clérigos 

ultramontanos imaginaram que a melhor forma de recuperar o poder da hierarquia 

eclesiástica era introduzir a concepção de Igreja como uma verdadeira estrutura 

militarizada. 

Nessa perspectiva, exigia-se uma perfeita sintonia com o pensamento da Santa Sé. 

Despojada de seu poder autoritário temporal, a Santa Sé, com a colaboração do 

movimento ultramontano, passou a construir uma nova imagem de Igreja como poder 

espiritual – “Deus” – mantendo ao mesmo tempo características análogas àquelas 

vigentes no monarquismo absolutista – “Pátria”. Dessa orientação surgia uma 

organização religiosa constituída à moda militar, destinada a combater o poder diabólico. 

Segundo o autor, 

a fim de evitar qualquer questionamento contra essa nítida declaração de poder autoritário 

por parte da Santa Sé, os teólogos ultramontanos retomaram a concepção medieval de que 

esse poder era exercido pela graça de Deus, não necessitando prestar conta alguma de suas 

decisões, consideradas sempre perpassadas pela sacralidade. Como representante do poder 

divino, afirma Mons. De Segur, o Pontífice Romano tinha a autoridade absoluta, todos 

deviam obedecer-lhe, pois ele tinha a assistência divina. (Azzi, 1994, p. 64) 

Entendemos que a busca da “Liberdade”, na pena de eclesiásticos e fiéis, traz certas 

novidades no campo complexo do teo-político. O programa político destinado a todos os 

católicos brasileiros, sobretudo aos leitores do sertão goiano, afirmava não haver mais 

que dois partidos no Brasil: o dos governantes, composto por positivistas, militares, 
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assalariados da ditadura e demais adesistas, e o dos católicos, os quais eram 

independentes, separados do Estado e livres de todo o vínculo oficial. Há uma ruptura 

explícita com os valores que guiavam o padroado. 

Já no pensamento dos padres, afirma Azzi, o País estava dividido em dois grupos: 

de um lado, os políticos opressores da religião católica, “perseguidores, maçons, judeus e 

renegados da fé cristã. Para se contrapor a esses inimigos eram necessários homens de 

probidade, de consciência imaculada, de progresso real e de fecunda iniciativa”, os quais 

formariam a chapa do Partido Católico. 

Um confronto entre os inimigos da religião e seus militantes fiéis. Dentro dessa 

perspectiva, o clero desqualificava qualquer ação efetivamente política, transferindo toda 

a preocupação para a dimensão religiosa: “[...] esqueçamos-nos dos partidos meramente 

políticos, e unamo-nos para que triunfem, em toda a parte, os verdadeiros amigos do 

Brasil, isto é, os mantenedores da sua fé católica apostólica e romana” (Lustosa, 1983, p. 

48-49). Isso nos remete à imbricada relação do “crer com o poder” contido no conceito 

teo-político. 

Miguel Archângelo Santos afirma, ainda, que a mudança do regime político, com 

exceção da liberdade que a Igreja Católica passou a usufruir, não trouxe maiores 

consequências religiosas para Goiás. De modo geral, continuou o bom relacionamento 

entre os “dois poderes”, civil e eclesiástico. 

Considerações finais 
A criação do Partido Católico goiano está inserida dentro de um contexto regional e 

nacional que envolve duas grandes e poderosas instituições, a Igreja e o Estado, 

articulados dentro de um jogo de interesses. Naquele momento específico da história do 

País havia uma clara perda de poder da primeira. 

Segundo Lustosa (1982, p. 136), “no Brasil-Império, o partido católico não foi a 

forma mais feliz e mais lúcida pela qual a Igreja buscou uma presença efetiva no cenário 

sociopolítico nacional”. Para o autor, em Goiás foi ainda mais frágil do que em outros 

estados, pois não há referências de grupos expressivos de leigos decididos a assumir a 

proposta clerical. 
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O clero depositava inteira confiança na fidelidade dos membros da Igreja. 

Acreditava que as orientações eclesiásticas não seriam postas em dúvida. Além do que, 

sustentavam a ideia de um complô para destruir a Igreja Católica, o qual seria promovido 

pela maçonaria, pelos protestantes e pelos liberais ateus, com apoio dos positivistas. 

A realidade mostrava-se bem diferente, pois o povo contava pouco no regime 

político da época. Os devotos católicos buscavam na Igreja muito mais o amparo 

espiritual e a proteção contra os infortúnios da precária vida sertaneja. Como bem 

ressaltou Lustosa (1982, p. 135), 

a linguagem e as atitudes de muitos clérigos pareceram corroborar essa interpretação. O 

“clericalismo político”, a dominação dos negócios temporais pelos clérigos vinha em um 

momento inoportuno, quando se fazia comum o pensamento de que a Igreja e o Estado – 

sociedades perfeitas cada uma em sua esfera – deviam marchar em harmonia e 

compreensão, respeitando a autonomia recíproca. 

O malogro do Partido Católico na capital goiana foi considerado por seus adeptos 

como um incentivo para trabalharem ainda mais em prol dos direitos do cidadão. Deviam 

lutar “pela reconstrução da pátria pelos moldes da fé christã e do patriotismo” (Gazeta 

Goyana, p. 2, 17 out. 1890). O fracasso do fugaz partido foi justificado. Era decorrente da 

“tardia propaganda em campo já assenhoreado por outros, tendo encontrado muitíssimos 

amigos e firmes adeptos já comprometidos, o Partido Catholico mostrou-se exuberante de 

vida, aberto às aspirações nobres e grandes que gera o duplo amor da Religião e da Pátria 

(ibid.). 

Na mesma página do jornal, muitas notas aparecem denunciando, além das fraudes 

nas eleições, as ameaças de demissões, perseguições e o emprego de “armas de que 

costumam lançar mão aqueles que defendem más causas”. 

Em 1891, o antigo jornal dirigido pelo Cônego Ignacio Xavier, a Gazeta Goyana, 

passou a denominar-se Estado de Goiás. Alargou, então, seu programa de acordo com as 

imposições políticas do momento. 

Podemos concluir fazendo referência a Quadros (2010), quando o mesmo trabalha 

o contexto sociopolítico do padroado. O autor articula a questão numa linha de 

pensamento que contrapõe um setor da historiografia brasileira que vê no padroado 
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somente o controle do Estado sobre a Igreja. Havia uma influência mútua, um espaço 

comum de troca de interesses, também onde o sentimento de devoção e obediência pode 

perpassar a ambos. No que tange à nossa questão, diríamos que um dever religioso e 

político impulsionava aqueles sujeitos a se organizarem. Ali está vivo um campo 

permeado pelo jogo das representações que cada grupo fazia um do outro. 
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As terapias espirituais religiosas (TERs) e 
a promoção da cultura de paz 

Genivalda Araujo Cravo dos Santos1 

 
 
 
 
 Resumo: Esse artigo objetiva refletir sobre as práticas das modalidades 

terapêuticas das terapias espirituais religiosas (MT/TERs) como método de 

alcance da paz: consigo mesmo (autoformação), com o outro (heteroformação) e 

com o planeta (ecoformação). A partir da noção de pessoa de Stanislav Grof, da 

metodologia transdisciplinar baseada em Basarab Nicolescu, Patrick Paul e 

Saturnino de La Torre, dentre outros. Estaremos apresentando as MT/TERs, 

segundo alguns resultados de pesquisas científicas, como um dos recursos para o 

gerenciamento dos conflitos, das crises ou das anomias internas e/ou externas, 

para o alcance da qualidade de vida e do bem-estar da pessoa. A nossa hipótese é 

que as MT/TERs podem promover a cultura de paz, nos níveis de realidade da 

autoformação, da heteroformação e da ecoformação, e ao mesmo tempo auxiliar 

na prevenção contra a cultura de violência. 

 Palavras-chave: Terapias espirituais religiosas; Cultura de paz; 

Transdisciplinaridade; Promoção e prevenção; Qualidade de vida. 

Introdução e panorâmica 
No ano de 2010 encerra-se a década da cultura de paz, promovida pela Unesco. 

Nesse período concluí o mestrado e fui selecionada para o doutorado em Ciências da 

Religião pela PUC Goiás – no segundo semestre de 2007. Durante dois anos e meio 

coletamos e levantamos dados que pudessem nos auxiliar a responder à pergunta 

“Como as terapias espirituais religiosas (TERs) promovem qualidade de vida? De que 

forma?”. Após a etapa de coleta de dados, procedemos à sistematização, urdidura e 

interpretação dos resultados dessa investigação. Com o olhar da metodologia 

                                                 
1 Doutoranda em Ciências da Religião pela PUC Goiás; SEE/GO; SME-Goiânia; CESGO; 

URI/GO. 
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transdisciplinar (Nicolescu, 2008; Paul, 2009; Sommerman, 2005[a e b]) – níveis de 

realidade e percepção, complexidade e terceiro incluído; qualitativa etnográfica 

(Giddens, 2007; Turato, 2003) –, observação e participação em imersão nos espaços das 

TERs, em algumas instituições religiosas e em alguns espaços alternativos, não 

convencionais; aplicação de questionário via internet; e revisão da literatura considerada 

científica e das TERs pesquisadas. 

As observações participantes em imersão foram realizadas em duas realidades 

interconexas: virtual (internet, filmes, TV, músicas) e presencial no cotidiano da 

convivência e experiência corpo a corpo (participação em rituais, cerimônias, reuniões, 

eventos, debates, terapias, organização e planejamento de ações, partilhas, grupo de 

apoio, retiros, seminários, palestras, orações, meditações, conversas e diálogos, entre 

outros). 

Nesse artigo vamos apresentar parte dos resultados da pesquisa já realizada: (a) 

questionário aplicado via e-mail e (b) resultados divulgados por órgãos institucionais. O 

recorte que estabeleceremos será dos benefícios trazidos pelas TERs para promoção da 

qualidade de vida. Como consequência desses benefícios, a possibilidade da promoção 

da cultura de paz e o gerenciamento dos desdobramentos da cultura de violência nos 

níveis: (a) pessoal – físico, mental, emocional e espiritual; (b) com o outro – nas 

relações institucionais, familiares, amizade, formação; (c) com o planeta – meio 

ambiente, ecologia, natureza, global, mundo. Numa abordagem transdisciplinar 

autoformação (comigo mesmo), heteroformação (com o outro) e ecoformação (com o 

planeta) (Torre; Pujol; Moraes, 2008). 

Aqui queremos esclarecer que estamos entendendo pessoa conforme Stanislav 

Grof (apud Santos Neto, 2006, p. 27-29): 

Cada pessoa é assim uma totalidade que comunga com a totalidade dos demais seres. Ela 

é corpo, razão, emoção e espiritualidade. Pelo corpo ela está encarnada na matéria densa e 

tem a possibilidade de locomover-se, criar, sentir, trabalhar e transformar o mundo 

material [...] Pela “experiência espiritual” o homem [a mulher] consegue perceber o 

vínculo que liga todas as coisas; o engano de permanecer apenas na aparência da matéria 

exterior; a capacidade humana para criar e amar, e, ao mesmo tempo, encarar provas que 

ameaçam a vida e conseguir ver em tudo isso um grande sentido [...] a corporeidade, a 

racionalidade, a emocionalidade e a espiritualidade não se manifestam da mesma forma 

em cada uma das pessoas. A sua integração e desenvolvimento dependem, além dos 

dados biográficos, das experiências perinatais e transpessoais. A pessoa carrega consigo 
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experiências nestes três níveis da consciência e aquilo que nela se manifesta é resultado 

da integração desses três níveis. 

Em resumo: a pessoa é composta de diferentes níveis de realidade e de percepção. 

Podemos perceber que cada ramo da ciência busca desvelar esse ser tão complexo de 

diferentes fases de desenvolvimento a fim de entendê-lo para decodificar e conquistar a 

pessoa na sua dimensão invisível e visível, objetivando melhorar-lhe a qualidade de 

vida, o bem-estar individual e coletivo e/ou até para ter as melhores estratégias para 

melhor vender os seus produtos e influenciá-la de forma subliminar. 

Um ser biopsicossocioespiritual (Paiva, 2004) complexo – autoformação, 

heteroformação, ecoformação, consciente, inconsciente, sono/dormindo, 

acordado/vigília, pessoal e transpessoal, interior e exterior, dentre outros níveis –, aonde 

o terceiro incluído faz a ponte – o transcendental, o sagrado, a dimensão espiritual, a 

inteligência espiritual – na formação do mapa da inteireza do ser (Pozatti, 2004). Essa 

cartografia pode representar a cultura de paz manifestada nas relações e nos 

relacionamentos diversos. 

Dependendo da formação escolar, cultural, social, das experiências, do sistema de 

crenças, valores e percepções, a pessoa (as pessoas) pode (podem) ter diferentes 

reações, sentimentos, comportamentos e atitudes diante das situações que a vida lhe 

(lhes) apresenta (Turato, 2003). Isso significa que podem ocorrer contradições, 

impermanências, incertezas, conflitos, polêmicas, opiniões divergentes ou convergentes, 

bom senso, convencimento progressivo, união, harmonia, partilha e paz. Como já 

afirmamos, a pessoa é um ser complexo, com uma história de vida expressa em 

diferentes fases do desenvolvimento pessoal, profissional, escolar, interior etc. 

A dimensão espiritual, segundo pesquisas recentes, é algo já comprovado 

biologicamente, existe um ponto de Deus no cérebro. Esse ponto de Deus foi descoberto 

a partir da realização de pesquisas interdisciplinares e transdisciplinares no século XX, 

em especial com as novas tecnologias e descobertas da física e da mecânica quântica 

(Zohar; Marshall, 2000). Danah Zohar e Ian Marshall chamam esse ponto de Deus de 

inteligência espiritual, um novo quociente que vem desvelar o que motiva, impulsiona e 

possibilita a pessoa a buscar qualidade de vida, bem-estar, harmonia, plenitude, sentido 

de vida, cura e paz. 
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Benefícios das TERs 
Os benefícios advindos com o praticar ou frequentar alguma modalidade 

terapêutica podem ser representados pelas respostas das pessoas entrevistas nos quadros 

1 e 2. 

As duas colunas dos quadros 1 e 2 correspondem às entrevistas de algumas 

pessoas que responderam ao questionário on-line. A partir da resposta à pergunta “você 

se considera terapeuta?”, as pessoas foram agrupadas no grupo A – dos Terapeutas, 

perfazendo vinte e três (23) pessoas –, e no grupo B – Coterapeutas, quarenta e três (43) 

pessoas, num total de sessenta e seis (66) pessoas entrevistadas via questionário 

encaminhado e respondido por e-mail. O conceito “coterapeutas” foi cunhado a partir da 

resposta de uma entrevistada e da observação participante em imersão nos espaços não 

convencionais ou das instituições religiosas visitadas. Segundo esses olhares, para a 

pessoa alcançar a cura, o restabelecimento da saúde e/ou o gerenciamento dos conflitos 

e das crises, dependerá de ela querer ajuda, permitir ser auxiliada e também reconhecer 

a sua coautoria e corresponsabilidade no tratamento e cura. 

 

Quadro 1 
Benefícios das TERs mencionados pelas pessoas que responderam ao 

questionário on-line2 

Grupo A – Terapeutas Grupo B – Coterapeutas 
Alivio, esperança, confiança e 

ressignificação da caminhada. 

Tranquilização, alegria, melhora de 

disposição física. Ajudam-nos a 

transcender a nossa personalidade, nos 

apresentam nossa face divina, nos 

mostrando que sendo filhos do Altíssimo 

podemos realizar os processos de cura 

com fé e sabedoria. Sou portador da 

poliomielite – paralisia infantil –, eu não 

andava. Lá dentro andei pela primeira vez. 

Daí em diante fui melhorando com o 

Não senti mais angústia e ansiedade. 

As situações vividas parecem mais leves e 

se alinham naturalmente com o tempo e a 

determinação no tratamento, seja ele qual 

for. 

No meu modo de ver as coisas. Eu 

sempre me sinto muito reconfortada 

quando comungo nas missas e durante as 

orações e passes de cura senti sempre 

muita paz. Senti-me mais “leve” e 

tranquilo. Um pouco mais de 

discernimento nas minhas ideias. Um 

                                                 
2 Fonte: Banco de dados de Genivalda Araujo Cravo dos Santos. 
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acompanhamento de minha mãe através 

da fisioterapia. Acalmam os conflitos 

interiores e daí o físico também acalma. 

Melhoras físicas e tranquilidade 

emocional para vivenciar o momento. 

Alívio de sintomas como ansiedade, dores 

etc. Harmonia, bem-estar e fisicamente 

sem sintomas. A doença acabou. 

Reequilíbrio físico-espiritual. Com o 

alívio de sintomas e sensação de bem-

estar e disposição constante, a partir do 

uso ou recepção dessas terapias. Em tudo, 

minha vida melhorou 100%. Maior 

energização, diminuição de sintomas, 

eliminação de sintomas. Harmonização. 

Quando comecei a participar das reuniões 

e tratamentos espirituais, era uma pessoa 

conflitada com minha profissão, meu 

casamento, minha vida. Havia conflito e 

mal-estar na minha condução da vida. 

Após o tratamento comecei a 

compreender que tudo em minha vida 

caminhava de acordo com minhas crenças 

equivocadas: medo de tudo, medo dos 

outros, tristeza e pessimismo. Fiz cirurgia 

espiritual para a tireóide e já consegui um 

funcionamento muito melhor, numa 

situação em que a medicina alopática 

considera incurável. Maior equilíbrio e 

autoconhecimento. Sentido e significado 

de vida, mudou a energia, o humor, a 

vontade de viver e a disposição para 

gerenciar os problemas. É uma sensação 

pouco mais de tranquilidade em meu 

coração. 

Quebrantamento e desejo de buscar 

mais a presença de Deus em minha vida. 

As dores de cabeça reduziram. 

Disposição, alegria etc. Contentamento e 

alívio de ansiedade. Os esclarecimentos 

ajudaram a me enxergar melhor. A doença 

regrediu até sumir e também em não me 

desequilibrar em tempo algum, durante a 

doença. Em todos os sentidos. Alívio, 

leveza, contentamento, alegria de 

pertencer a um bom grupo, com pessoas 

que buscam a harmonia do planeta, a paz, 

mas isso nem sempre. Acalmou. Voltei a 

sentir vitalidade e ânimo físico e 

espiritual. Me senti mais aliviada. 

Comecei a dormir melhor. Mais ânimo. 

Forças para continuar a viver. Melhoria 

nos aspectos físicos, emocionais e 

espirituais. Em alguns casos, sim; noutros, 

não. Cresci espiritualmente. Não há como 

explicar, é muito subjetivo. Na vida. 

Compreendendo que a vida segue os 

ditames superiores e não os meus. 
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de paz e conexão de inteireza. Tratava-se 

de um quadro de choque, uma parada 

digestiva, houve uma aplicação de johrei e 

uma melhora quase que imediata. Mente 

mais limpa, sinto como se tirassem um 

peso de cima de mim. 

 

No quadro 2 podemos observar, segundo as pessoas entrevistadas, os benefícios 

que são alcançados nos diferentes níveis de realidade da pessoa – físico, mental, 

emocional e espiritual. 

 

Quadro 2 
Benefícios das TERs à saúde das pessoas. Entrevistas on-line3 

Grupo A – Terapeutas Grupo B – Coterapeutas 
1. Se dou para meu físico tratamento 

de boa qualidade (como bons alimentos, 

atividade física compatível), isto me faz 

bem; se procuro pensar coisas agradáveis 

e “boas”, isto funciona para mim como 

uma sintonização com o melhor; da 

mesma forma, se procuro ter sentimentos 

positivos, funciona para mim como uma 

sintonização com o melhor; se tenho a 

intenção e o empenho em me sintonizar 

com “energias” mais “positivas”, isto se 

concretiza de alguma forma (Grupo A: F-

acima de 50 anos-DM-RS). 

2. Tenho acompanhado pacientes e 

alunos durante muitos anos e vejo como a 

observação de si mesmo, especialmente se 

for cada vez mais profunda, e a 

1. Acho que estas nos dão o 

conhecimento da autotransformação e 

libertação de superstições e medos que 

nos levam às muitas doenças da alma e do 

corpo. Melhora o seu astral e autoestima, 

dando mais segurança na tomada de 

atitudes para mudanças errôneas de 

padrões de vida. Acho que quando alguém 

desabafa e joga para fora conflitos e 

fantasmas que corroem sua mente e o leva 

ao estresse, isso faz ele se sinta aliviado, 

não é o trabalho em si que estressa 

alguém, mas o acumulo de problemas e 

difíceis situações mentais (Grupo B: F-

acima de 40 anos-EM-GO). 

2. Quando a pessoa se predispõe 

para o bem, naturalmente se coloca na 

                                                 
3 Fonte: Banco de dados de Genivalda Araujo Cravo dos Santos. Referências: F = feminino; M = 

masculino; S = ensino superior; PG = pós-graduação; E = especialização; EM = ensino médio; 
DM = doutoranda; PB = Paraíba; GO = Goiás; SP = São Paulo; RS = Rio Grande do Sul. 
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autorresponsabilidade pela sua melhoria 

interna e externa têm contribuído para que 

estas pessoas melhorem seus quadros 

clínicos, quando é o caso, mas que 

também busquem maiores 

esclarecimentos sobre as razões pelas 

quais estão doentes e/ou em crise, 

tornando-as mais seguras e mais felizes 

com isso, mesmo que se deparem com a 

consciência de suas negatividades e/ou 

mesmo de suas dores, [isso lhes fornece] 

responsabilidades maiores para os seus 

problemas atuais (Grupo A: F-acima de 50 

anos-S-GO). 

3. Trazendo um entendimento maior 

dos problemas pessoais de cada um, 

aumentando a carga energética do 

paciente, trazendo equilíbrio entre corpo 

& mente & espírito. Traz um equilíbrio e 

entendimento ao ser (Grupo A: F-acima 

de 40 anos-S-SP). 

4. Ajudam porque proporcionam 

equilíbrio ao ser humano, fazendo o fluxo 

da energia de cada um seguir o curso 

normal e adequado em cada ser, 

desbloqueando canais e elos essenciais ao 

funcionamento saudável de órgãos, de 

aspectos emocionais, mentais e espirituais. 

Porque atuam na causa dos sintomas, 

fazendo com que os bloqueios sejam 

eliminados, os conflitos sejam 

equacionados, os níveis de estresse sejam 

equilibrados, os desejos fiquem alinhados 

condição de receptora de graças e 

bênçãos, o que liga sua mente em coisas 

positivas, salutares, então passa a ver tudo 

de positivo que a acercava, passando a 

uma condição de harmonia interior que 

conduz a uma melhora real na qualidade 

de vida da mesma. Se alguém está 

estressado ou em crise, espera-se que 

esses tratamentos possam conduzi-lo a um 

estado mais “zen” (Grupo B: M-acima de 

40 anos-EM-GO). 

3. Muitos dos métodos relaxam, 

acalmam. Mas as terapias alternativas só 

têm resultados positivos se forem 

realmente adequadas a cada caso em 

particular e se houver confiança por parte 

do paciente. É muito importante o 

trabalho do corpo, como exercícios 

respiratórios, meditação e massagens. O 

trabalho manual faz muito bem para 

muitos, assim como a leitura. Acredito ser 

essencial também o acompanhamento 

psiquiátrico, em alguns casos, só discordo 

da química utilizada, não combina, 

deveríamos utilizar menos químicos e 

mais fitoterapêuticos. Quanto à religião, 

ter fé ajuda demais. Estou convencida de 

que quem respira bem, se alimenta 

devidamente e tem fé não tem depressão e 

outros tantos problemas de saúde [...] 

Criam o convívio social, acalmam, trazem 

para a realidade. Muitas vezes essas 

pessoas estão paralisadas pelo medo. A 
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e em sintonia com o eu interior, e os 

fluxos destas pessoas estejam em 

harmonia tanto ao biótipo quanto à psique 

de quem recebe tais tratamentos (Grupo 

A: F-acima de 50 anos-E-PB) 

mídia, a rapidez e acúmulo de 

informações amplificam os problemas. 

Até sair de casa torna-se um transtorno, 

causa pânico. A correria contra o tempo 

altera o relógio biológico (Grupo B: F-

acima de 50 anos-S-GO). 

4. Serve de preventivo contra as 

somatizações de nossas doenças físicas, 

emocionais, espirituais e mentais. Abaixa 

o nível de ansiedade (Grupo B: F-acima 

de 50 anos-PG-GO). 

 
Podemos interpretar os dois quadros acima como a interconexão, 

interdependência e complementaridade do mapa da inteireza do ser, entre estar adoecido 

e encontrar saúde; cura, bem-estar e qualidade de vida; a busca pela autoformação, 

heteroformação e ecoformação; os níveis físico, mental, emocional e espiritual de uma 

pessoa; a dimensão espiritual e material; as consequências da cultura de violência e 

como poderíamos implantar uma cultura de paz. 

Agora vamos observar outros três casos que corroboram os benefícios das terapias 

não convencionais na promoção e prevenção da saúde. Primeiro, o documento do 

Ministério da Saúde sobre a “Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares – PNPIC – do SUS – Sistema Único de Saúde”. O grande objetivo 

desse Programa é propor um plano que incorpore o SUS nas políticas de prevenção, 

recuperação e promoção da saúde, levando-se em consideração a humanização no 

atendimento. 

[...] Considerando o indivíduo na sua dimensão global – sem perder de vista a sua 

singularidade, quando da explicação de seus processos de adoecimento e de saúde –, a 

MNPC [PNPIC] corrobora para a integralidade da atenção à saúde, princípio este que 

requer também a interação das ações e serviços existentes no SUS. [...] Estudos têm 

demonstrado que tais abordagens contribuem para a ampliação da corresponsabilidade 

dos indivíduos pela saúde, contribuindo assim para o aumento do exercício da cidadania. 

(Brasil, 2006, p. 86) 
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Como podemos perceber, a política pública implantada pelo Ministério da Saúde e 

pelo Conselho Nacional de Saúde, no século XXI, após exaustivos debates, reflexões, 

encontros, reuniões e conferências se materializou em forma de lei. Hoje, com esse 

plano e a legislação vigente, todos podem ter acesso à acupuntura, à homeopatia, à 

fitoterapia, às plantas medicinais, ao termalismo e à medicina antroposófica, basta que 

seja(m) oferecida(s) pelas secretarias de Saúde municipais e/ou estaduais. Na PNPIC 

(Brasil, 2006, p. 13-24) consta uma descrição de cada modalidade terapêutica que pode 

ser oferecida pelo SUS, que resumimos: 

I. Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura: sistema médico integral, originado há 

milhares de anos na China [...] aponta a teoria do Yin-Yang interpretando todos os 

fenômenos em opostos complementares [...] a OMS recomenda a Acupuntura aos 

seus Estados-Membros, tendo produzido várias publicações sobre sua eficácia e 

segurança [...] avaliação dos resultados terapêuticos das medicinas 

complementares e tradicionais. 

II. Homeopatia: sistema médico complexo de caráter holístico, é baseada no 

princípio vitalista e no uso da lei dos semelhantes enunciada por Hipócrates no 

século IV a. C. 

III. Plantas Medicinais e Fitoterapia: a Fitoterapia é uma “terapêutica caracterizada 

pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a 

utilização de substâncias ativas, ainda que de origem vegetal” O uso de plantas 

medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origens muito antigas 

[...] em 1978, a OMS tem expressado a sua posição a respeito da necessidade de 

valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, tendo em conta 

que 80% da população mundial utiliza estas plantas ou preparações destas. 

IV. Termalismo Social/Crenoterapia: o uso das águas minerais para tratamento de 

saúde é um procedimento dos mais antigos, utilizado desde a época do Império 

Grego [...] O Termalismo compreende as diferentes maneiras de utilização da 

água mineral e sua aplicação em tratamentos de saúde. 

V. Medicina Antroposófica: foi introduzida no Brasil há aproximadamente sessenta 

anos e apresenta-se como uma abordagem médico-terapêutica complementar, de 

base vitalista, cujo modelo de atenção está organizado de maneira transdisciplinar, 

buscando a integralidade do cuidado em saúde. 
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O segundo caso é o documento da Organização Mundial de Saúde – OMS (2002) 

Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. Nesse estudo a OMS 

fornece parâmetros de validação das medicinas tradicionais, das medicinas 

complementares e alternativas (MT/MCA). Aponta as variáveis para corroboração e 

aplicação nos sistemas de saúde, como seguridade, eficácia, qualidade, uso racional, 

adoção de políticas de integração e formulação de programas, diagnóstico da realidade, 

acesso, custos/gastos, incentivo global, bases de ações, estímulo à pesquisa e a novas 

metodologias, os desafios e o papel dos movimentos sociais, conselhos profissionais, 

tradições nativas, religiosas e dos sistemas de cura, assim como menciona diversas 

publicações e documentos sobre medicinas tradicionais. Esse documento sobre as 

estratégias para implantação das MT/MCA desmistifica a visão distorcida sobre os 

saberes populares, mágico-religiosos e das tradições nativas, provando, através de dados 

científicos, os benefícios advindos da adoção das diferentes modalidades terapêuticas 

das MT/MCA e, ao mesmo tempo, comprovando a economia que os países teriam com 

o sistema de saúde e a motivação para traçar programas de prevenção e promoção que 

combateriam as enfermidades e/ou as causas da origem das doenças. Também incentiva 

para a sustentabilidade ambiental e o reconhecimento e valorização das tradições e 

sabedorias populares. 

O terceiro caso são os resultados da pesquisa apresentada por Siqueira (2003) 

“Introdução: pesquisa integrada e trabalho integrado de pesquisa”. As motivações e, ao 

mesmo tempo, os benefícios advindos com o consumo das TERs, que Deis Siqueira 

chama de místico-esotéricas, foram: melhor qualidade de vida (41,50%); 

autoconhecimento (41,25%); busca por equilíbrio (36,50%); cura sem intoxicação 

(32,75%); paz interior (32,50%); integração corpo-espírito (29,75); paz espiritual 

(29,25%); curiosidade (24,75%); medicina preventiva (21,50%); respostas novas 

(17,75%); soluções não tradicionais (11,75%); medicina não fragmentada (8%); maior 

integração com os outros (6,5%); desapego (5%); outras (4%). No quesito satisfação, 

para 65,75% houve mudanças na vida dessas pessoas, alcançando “maior equilíbrio, 

vida mais saudável e mais autoconfiança” (p. 134); e 25,75% alcançaram em parte as 

mudanças na suas vidas. Juntando as duas percentagens, temos 91,5% das pessoas 

satisfeitas, num universo geral de quatrocentas pessoas entrevistadas, das quais 80% 

buscavam a construção de um novo estilo de vida. As metas a serem alcançadas pelas 

pessoas que foram entrevistadas na época eram: qualidade de vida (70,50%); 

autoconhecimento (60%); sucesso profissional (44%); família-casamento (40,75%); 
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solidariedade (29,50%); estudo-cultura (27,50%); realização sexual/afetiva (26,50%); 

amizade (25%); caridade (14%); viagens (11,25%); dinheiro (11%); ser religioso 

(5,25%); outras (5,25%). Quase 40% das pessoas entrevistadas declararam-se religiosas. 

Juntando os dados das pessoas que se declararam muitos religiosas e mais ou menos 

religiosas, perfazem um total geral de 60% das pessoas que consideram que praticar 

essas terapias não convencionais ou TERs é religioso (cf. Siqueira, 2003, p. 133-137). 

Conclusão 
Primeiramente, estamos entendendo por TERs todas as modalidades terapêuticas 

que as pessoas buscam como forma de encontrar qualidade de vida, bem-estar e paz. 

Seja nas terapias fornecidas pelas instituições religiosas, instituições convencionais e 

não convencionais, seja nos espaços das terapias alternativas, complementares, 

integrativas, da medicina tradicional, místico-esotérica, dos novos movimentos 

religiosos, da Nova Era e dos novos movimentos sociais e ambientalistas. 

Segundo, do ponto de vista de alguns estudos científicos, as TERs já podem ser 

consideradas válidas na sua eficácia e benefícios à saúde, em especial as já reconhecidas 

pelos órgãos oficiais e pela medicina convencional. Ainda encontramos resistências em 

função da disputa de mercado por pessoas adoecidas ou que poderiam adoecer, 

prejudicando o intercâmbio e a transdisciplinaridade dos conhecimentos convencionais 

e não convencionais. 

Terceiro, a metodologia transdisciplinar qualitativa etnográfica pode nos 

possibilitar mapear a urdidura das TERs, em suas diversas modalidades terapêuticas, 

nos seus benefícios, bem-estar e paz. Percebemos que a subjetividade, a dimensão 

espiritual, o sagrado, o transcendental, os diferentes níveis de realidade e percepção na 

complexidade da vida da pessoa podem promover a autoformação, a heteroformação e a 

ecoformação, mediando conflitos e possibilitando ao ser biopsicossocioespiritual uma 

harmonização na sua cartografia de inteireza. Se essa pessoa está inteira interna e 

externamente, ela pode manifestar a cultura de paz. 
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A tipologia das representações sociais e 
   os atos comunicativos: o caso da reserva 

indígena Raposa Serra do Sol (2005-2009) 
Claudomilson Fernandes Braga1 

 
 
 
 Resumo: O objetivo deste artigo é demonstrar, a partir da tipologia das 

representações sociais e dos atos comunicativos, sistematização desenvolvida por 

Serge Moscovici, a relação existente entre esses dois universos conceituais e 

como a difusão também pode subsidiar a construção de representações sociais do 

tipo polêmica. O presente estudo teve como base amostral todas as notícias 

publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo entre os anos de 2005 e 2009, período 

em que ocorreu processo de demarcação e homologação da Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol no estado de Roraima (Brasil). A categorização do corpus textual, 

com posterior análise estatística através do software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), possibilitou identificar a relação entre os atos comunicativos 

do tipo difusão e as representações sociais polêmicas. 

 Palavras-chave: Representações sociais; Comunicação; Difusão. 

O campo representacional: conceitos e 
implicações teóricas 

As representações sociais foram descritas por Moscovici (1978) em seu livro La 

psychanalyse, son imagem et son public. O objetivo de Moscovici foi estudar os 

processos psicossociológicos existentes e subjacentes ao modo como a psicanálise foi 

transformada em conhecimento do senso comum. Após a publicação de Moscovici 

(1978), muitos outros autores em todas as ciências sociais passaram a utilizar a noção de 

representações sociais – de modo que na atualidade o campo de pesquisa iniciado pela 

teoria das representações sociais, como dotado de um objeto com realidade própria, é 

capaz de constituir um ponto sólido no desenvolvimento da psicologia social. 
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De acordo com a teoria, representações sociais são “sistemas de valores, noções e 

práticas que proporcionam aos indivíduos os meios para orientar-se no contexto social e 

material [...] que tornam inteligíveis a realidade física e social, integram-se em um 

grupo ou em uma relação cotidiana de intercâmbios” (Moscovici, 1978, p. 79). 

Jodelet (2001) conceitua representações sociais como uma “modalidade de 

conhecimento, socialmente elaborada e compartilhada, com o objetivo prático que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (p. 36). 

Nesse sentido e partindo da definição de representação social como uma forma de 

conhecimento prático, Spink (1993) insere as representações sociais entre as correntes 

que estudam o conhecimento do senso comum e procura situar a abordagem da 

psicologia social entre as demais correntes que se debruçam sobre a questão do 

conhecimento. As representações sociais, para Rouquette (2005), seriam um espécimen 

gerado e englobado por uma formação ideológica, de nível hierárquico superior 

enquanto forma de pensamento. 

Em nítido contraste com as correntes que se debruçam sobre os saberes 

formalizados ou não, Spink (1993) afirma que as representações sociais procuram 

superar a clivagem entre ciência e senso comum, tratando ambas as manifestações como 

construções sociais sujeitas às determinações sócio-históricas. É, portanto, a 

dialogicidade social, esta capacidade humana de conceber, criar e comunicar as 

realidades sociais (Marková, 2006). 

Neste mesmo sentido, Arruda (2002) define as representações sociais como um 

“conjunto de conceitos, frases e explicações originadas na vida diária durante o curso 

das comunicações interpessoais” (p. 127), onde o fato de representar ou se representar 

corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto 

(Jodelet, 2001). 

Outro aspecto importante na compreensão do conceito de representação social é o 

seu papel na formação de condutas. É ela que modela o comportamento e justifica sua 

expressão. Segundo Moscovici (1978), as representações sociais são uma preparação 

para a ação, tanto por conduzir comportamentos como por modificar e reconstituir os 

elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter lugar. 

Com essa visão, Moscovici (1978) assinala sua concepção do social, do coletivo 

racional que não pode ser concebido apenas como um conjunto de cérebros 

processadores de informações, não aceitando, portanto, a ideia de que os grupos e 

indivíduos estejam sempre e completamente sob o domínio ideológico de classes 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 59 

sociais, do Estado, da Igreja ou da escola. Para o autor, a psicologia social deve se 

interessar pela cognição social, ou seja, pela criação entre os seres humanos das 

representações sociais consensuais. 

Nessa perspectiva, Vala (2006) – a partir dos pressupostos de Moscovici (1978) – 

esquematiza e retira definitivamente as representações sociais do âmbito da função 

mediação e a transforma em parte integrante do processo, agora com uma função 

independente. Assume, conforme dizeres de Vala (2006), “o estatuto de variável 

independente” (p. 459). 

Tipologia das representações sociais 
Moscovici (1978) apresenta uma tipologia das representações sociais no intuito de 

demonstrar como o contraste entre os diferentes tipos de representações confirma os 

distintos tipos de relações sociais em contraposição ao pensamento individual e 

coletivo. 

Segundo o autor, as representações sociais podem ser classificadas em 

hegemônicas, emancipadas e polêmicas. As representações sociais hegemônicas são 

equivalentes ao conceito de representações coletivas definido por Durkheim (1989) e 

designam as formas de conhecimento e significados largamente partilhados por um 

grupo fortemente estruturado. Essas representações são, segundo Vala (1997; 2006), 

uniformes, indiscutíveis e coercitivas, pode-se supor que têm o seu ponto de ancoragem, 

sobretudo, nas crenças e nos valores largamente difundidos e referem à natureza do ser 

humano e à natureza da ordem social. 

O segundo tipo, as representações emancipadas, reflete a cooperação entre os 

grupos, resultando da troca de significados diferentes do mesmo objeto. São 

modalidades de conhecimento com alguma autonomia em relação ao grupo em que está 

inserida (Vala, 2006). Como nota Moscovici (1978), a propósito das representações 

sociais sobre a doença mental (Jodelet, 1989), as representações sociais emancipadas 

resultam da comunicação que atravessa diferentes grupos, ancoram numa memória e 

numa experiência partilhadas, nas atividades de coordenação social entre grupos, e não 

são nem coercivas, nem indiscutíveis (Vala, 1997; 2006). 

O terceiro e último tipo apresentado por Moscovici (1978) são as representações 

sociais polêmicas, normalmente geradas no seio do discurso dos conflitos sociais. 

Determinadas pelas relações antagônicas entre grupos, refletem “pontos de vista 

exclusivos sobre um mesmo objeto” (Vala, 2006, p. 462). Uma vez ancoradas em 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 60 

grupos antagônicos, situam-se na organização simbólica da estrutura social pelos 

indivíduos. Elas se ancoram nas identidades sociais e nas relações conflituosas entre os 

grupos. 

Nesse sentido, as representações sociais, sejam elas emancipadas, polêmicas ou 

hegemônicas, envolvem metainformações acerca dos grupos que as partilham. Este 

sistema de categorização e de interpretação (Vala, 2006), e de uma linguagem 

partilhada, é condição propícia para que a comunicação se possa processar. “As 

representações sociais são, assim, o suporte básico dos atos comunicativos” (Vala, 

2006, p. 484). 

Atos comunicativos 
Nos estudos das representações sociais da psicanálise, Moscovici (1978) analisou 

a relação entre sistemas de comunicação e as representações sociais a partir de três 

veículos distintos: a revista Elle, um jornal cristão – La Croix – e um jornal comunista, 

L’Humanité.  

A análise de Moscovici possibilitou a sistematização de três sistemas de 

comunicação: a propagação, a difusão e a propaganda, cujos sistemas, conforme Vala 

(2006), dão ao conhecimento aparência e forma, ao mesmo tempo que contribuem para 

a configuração e formação dos intercâmbios comunicativos, onde cada sistema de 

comunicação (Nóbrega, 2003) é particular aos laços estabelecidos entre o emissor e o 

receptor. 

A propagação tem a finalidade de “integrar uma informação nova no sistema de 

valores do grupo” (Vala, 2006, p. 476), exigindo uma organização mais complexa da 

mensagem, cujas características se aproximam do conceito de atitude, aqui 

compreendida como uma organização psíquica que possui uma relação positiva ou 

negativa com um objeto (Nóbrega, 2003). 

A difusão não se dirige a um público especifico, mas a uma pluralidade de 

públicos. As mensagens são organizadas de forma indiferenciada, ignorando as 

diferenças sociais. A difusão visa (Vala, 2006, p. 477) “exatamente o nível da 

indiferenciação, onde os diversos membros dos diversos grupos sociais se tornam 

intermutáveis”. Dito de outra forma: a noção de difusão está rateada (dividida) à medida 

que (Nóbrega, 2003) os conceitos de difusão e de opinião evocam certa 

descontinuidade, ou seja, são resultantes da instabilidade das posições assumidas pelos 

atores sociais sujeitos a esse processo de difusão. 
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Ao contrário da difusão e da propagação, a propaganda oferece uma visão de 

mundo conflituosa e clivada (Vala, 2006; Nóbrega, 2003). Contribui para a identidade 

de um grupo e ao mesmo tempo constrói a imagem negativa do outro. Demanda a 

autoafirmação do grupo, colocando-o numa posição de antagonismo em relação ao 

outro. Nesse sentido, a propaganda através daquilo que Nóbrega (2003) denominou 

elaboração instrumental forja um saber estereotipado. 

Vala (2006) ainda salienta que os atos comunicativos são, muitas vezes, atos de 

debate, de discussão e argumentação no interior dos grupos ou entre os grupos, mas são 

essencialmente atos comunicativos de partilha de consenso. 

A construção teórica elaborada por Vala (2006) indica uma relação entre os atos 

comunicativos e a tipologia das representações sociais, de tal forma que a 

sistematização elaborada pelo autor aponta para a seguinte estrutura: as representações 

sociais do tipo polêmicas se relacionam diretamente com os atos comunicativos do tipo 

difusão. Os atos comunicativos do tipo propagação se relacionam, conforme os dizeres 

de Vala (2006), com as representações sociais do tipo emancipadas e, por último, os 

atos comunicativos do tipo propaganda associam-se às representações sociais do tipo 

hegemônicas. 

Amostra, resultados e discussão 
A amostra deste estudo foi composta por 268 (n=268) notícias publicadas no 

jornal diário Folha de S. Paulo entre os anos de 2005 e 2009. A escolha desse período 

foi intencionalmente determinada, pois compreende desde o processo de homologação 

da reserva indígena pelo Governo Federal e todas as consequências dessa homologação, 

que se arrastou por mais de quatro anos, até a retirada em definitivo dos não indígenas 

da área da reserva após uma batalha judicial. 

A escolha dessa amostra teve dois objetivos iniciais: o primeiro, identificar os 

principais atores sociais envolvidos no processo de demarcação, homologação e 

posterior desocupação da reserva Raposa Serra do Sol; o segundo, investigar as demais 

questões envolventes à luz da pirâmide invertida – técnica usual na construção de 

matérias jornalísticas –, observando-se não apenas os critérios metodológicos, mas, 

sobretudo, aquilo que compreende a perspectiva da pirâmide invertida, que são as 

respostas às seguintes questões na construção da notícia: o quê? onde? quem? quando? 

por quê? 
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Com características de uma pesquisa qualitativa documental, do tipo exploratória, 

a pesquisa teve como principal metodologia o método de manipulação de dados 

narrativos (Strauss, 1987), tendo como principal consequência o embasamento teórico 

na construção ou comprovação de uma teoria. 

Também definida como codificação teórica, a manipulação de dados narrativos 

visa à ancoragem de dados para abastecer e definir quais os próximos passos da coleta 

de forma integrada. 

Composta por três fases, a codificação teórica compreende a codificação aberta, 

onde o autor apresenta perguntas básicas – o quê? quem? como? quando? por quê? por 

meio do quê? –, cujas respostas possibilitam ordenar as informações através da técnica 

flip-flop e embasar o passo seguinte da codificação. A segunda fase, denominada 

codificação axial, trata do aprimoramento das categorias resultantes da codificação 

aberta, possibilitando um ajuntamento da grande quantidade de categorias identificadas, 

a redução do conteúdo e a relação entre as categorias, diminuindo, assim, o volume do 

corpus textual. A terceira fase, codificação seletiva, permite um nível elevado de 

abstração e a possibilidade do agrupamento das categorias em famílias de codificação, 

ou seja, nesta fase os conteúdos já podem ser interpretados dando subsídios à 

construção de uma nova teoria ou à corroboração de uma teoria em construção. 

Resultados e discussão 
A análise preliminar dos dados buscou não só identificar os principais atores 

sociais envolvidos e a frequência média da participação desses atores como 

protagonistas das notícias, mas a relação direta desses atores com as demais questões 

existentes na pirâmide invertida. 

Posteriormente ao estudo exploratório que possibilitou identificar os atores, foi 

possível avaliar de forma estatística a medida de tendência central, fornecendo um 

escore típico dessa amostra (Dancey; Reidy, 2006; Malhotra, 2006) e o desvio padrão, 

possibilitando visualizar quanto os valores médios variam entre o máximo e o mínimo, 

ou seja, dando a exata indicação de quanto a amostra varia em torno da média (Dancey; 

Reidy, 2006; Malhotra, 2006). 

 

 

 

Tabela 1 
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Atores sociais – Frequência média e percentual válido das notícias veiculadas 

Who (Quem) 

  Percent

agem 

Percentage

m Válida 

Porcentage

m Acumulada 

Indígenas 3

6 

13.4 13.4 13.4 

Arrozeiros 3

7 

13.8 13.8 27.2 

Políticos 5

7 

21.3 21.3 48.5 

Outros (STF, 

Antropólogos) 
1

36 

50.7 50.7 99,3 

Pesquisadores 2 0.7 0.7 100,00 

Fonte: Dados primários. 

 

Apesar de o item “Outros” apresentar a maior frequência e o maior percentual de 

participação válido, no conjunto da amostra a sua representatividade, se observarmos 

individualmente cada tópico que constitui o item fica com uma freqüência média de 

34,6 (136/4= média de 34) e com um percentual válido de participação de 12,6%, 

estando, portanto, próximo dos demais tópicos listados. 

Em virtude de o evento de homologação e desocupação da Reserva Raposa Serra 

do Sol estar diretamente relacionado com uma decisão política, explica-se a maior 

participação dos políticos no conjunto das notícias. Com um percentual válido de 

participação de 21,3%, o tópico “Políticos” deteve 57 notícias do total de 268 analisadas 

no conjunto da amostra. O tópico “Indígena” obteve uma frequência média de 36 

notícias, representando um percentual válido de participação de 13,4% no conjunto, 

ficando muito próximo do item “Arrozeiros”, com uma participação de 37 notícias do 

conjunto e um percentual válido de 13,8%. 

Desse modo, os principais atores sociais envolvidos são: a) os indígenas 

pertencentes ao Conselho Indígena de Roraima (CIR), num total de aproximadamente 

dezesseis mil indígenas das etnias macuxi, wapichana, ingarikó, patamona e taurepang, 

favoráveis à demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol em terras contínuas; b) os 

arrozeiros, que compreendem os rizicultores, os trabalhadores não indígenas e os 
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indígenas da Sociedade dos Índios Unidos do Norte de Roraima (Sodiur), representados 

por cerca de 5.230 indígenas contrários à demarcação da Reserva em terras contínuas; e 

c) a classe política, composta basicamente por políticos dos poderes Executivo e 

Legislativo do estado de Roraima, de alguns escalões do poder central em Brasília, tais 

como do Ministério da Justiça, representantes das Forças Armadas e a própria 

Presidência da República. 

O item denominado “Outros” representa todas as demais partes envolvidas e 

ouvidas no processo de homologação e posterior desocupação da área: a) o Supremo 

Tribunal Federal, responsável pela decisão da homologação e, posteriormente, pela 

decisão da desocupação da área; b) a Funai, como responsável pela gestão do processo; 

e c) os antropólogos envolvidos diretamente nos pareceres técnicos que foram utilizados 

pelo Supremo Tribunal Federal nas audiências de exposição de motivos das partes 

envolvidas. 

O jornal Folha de S. Paulo esteve envolvido a partir do momento em que veiculou 

notícias sobre o evento. Entretanto, no conjunto da amostra não foi identificado nenhum 

editorial do jornal. Todas as notícias originadas a partir da editoria do veículo foram 

cronologias e informações de caráter geral sobre o conflito, não existindo nenhuma 

tomada de posição em relação ao evento noticiado. 

Um dado chama a atenção para a pouca ou quase completa inexistência de 

pesquisadores como interlocutores. Apesar de os antropólogos terem sido ouvidos, não 

há uma representatividade de pesquisadores da academia no conjunto das notícias 

publicadas pela Folha de S. Paulo. Apenas 0,7% das notícias – duas notícias – foram 

geradas a partir das opiniões e informações de pesquisadores. 

Os dados descritos na Tabela 1 indicam uma multiplicidade de atores sociais 

envolvidos no conflito, com posições antagônicas, refletindo aquilo que Vala (2006) 

denominou ponto de vista exclusivo sobre um mesmo objeto, que caracteriza as 

representações sociais polêmicas (Moscovici, 1978), normalmente geradas no seio do 

discurso dos conflitos sociais. 

Na perspectiva dos temas abordados, o Gráfico 1 demonstra os cinco principais 

temas abordados pelas notícias publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo. Com um 

volume de 147 notícias, o item “Outros”, que compreende as entrevistas e os 

comentários dos diversos públicos envolvidos, obteve a maioria do percentual válido 

(54,9%), conforme a Tabela 2. 
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Gráfico 1 

Frequência média dos temas abordados 

 
Fonte: Dados da coleta 

Os tópicos “Preconceito”, “Violência e Atitudes violentas” e “Invasão”, quando 

somados, perfizeram 37,6% das notícias publicadas, com um total de 101 notícias. A 

“Cronologia do conflito” somou vinte notícias, com uma representatividade de 7,5% do 

conjunto da amostra. 

Os dados demonstram que, apesar de a maioria das notícias falar de temas 

paralelos, tais como decisão judicial, prazos, validade das decisões jurídicas, 

implicações políticas, economia, entre outros, há um percentual representativo de 

notícias falando diretamente das questões que envolvem a relação entre indígenas e não 

indígenas e uma parte – em que pese o seu percentual – da cronologia do conflito. 

Ao mesmo tempo que a diversidade de temas sobre o mesmo objeto reflete o 

caráter polêmico da comunicação gerada pelo jornal Folha de S. Paulo, também indica 

que as representações sociais geradas por esses temas – partindo do pressuposto de que 

“as representações sociais são o suporte básico dos atos comunicativos” (Vala, 2006, p. 

484) – se caracterizam como polêmicas e são geradas numa perspectiva de difusão. 

A Tabela 2 trata dos assuntos abordados e indica os atos comunicativos 

construídos pelo jornal Folha de S. Paulo. Pode-se caracterizar esses atos 

comunicativos como difusão, primeiro pelo fato de não se dirigirem a um público 

específico, mas a uma pluralidade de públicos. Segundo, pelo fato de as mensagens 

terem sido organizadas de forma indiferenciada, ignorando as diferenças sociais. 
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Ou, como definiu Vala (2006), a difusão visa o nível da indiferenciação, tornando 

os diversos membros dos diversos grupos sociais intermutáveis. Por último, como 

definiu Nóbrega (2003), a difusão evoca certa descontinuidade, tendo como resultado a 

instabilidade das posições assumidas pelos atores sociais sujeitos à difusão. 

Portanto, há um claro conjunto de características conceituais que evidenciam os 

atos comunicativos gerados pela Folha de S. Paulo, no caso da 

homologação/desocupação da TI Raposa Serra do Sol, como atos comunicativos do tipo 

difusão (Moscovici, 1978; Vala, 2006; Nóbrega, 2003). E tendo as representações 

sociais como suporte desse tipo de ato comunicativo, pode-se inferir que o conjunto de 

notícias que compõe a amostra se constitui de representações sociais polêmicas. 

 

Tabela 2 – Temas abordados 

What (O quê?) 

  Percentagem  Percentagem 

Válida 

 

Preconceito 17 6.3 6.3 6.3 

Violência e Atitudes 

Violentas 

73 27,2 27,2 33.6 

Invasão 11 4.1 4.1 37,7 

Outras (comentários, 

entrevistas) 

147 54,9 54,9 92,5 

Cronologia do conflito 20 7,5 7,5 100 

Fonte: Dados primários. 

 

No Gráfico 2 (Why), a relação entre os itens de análise (demarcação em ilhas, 

demarcação contínua, questões de ordem jurídica, outras) com What (preconceito, 

violência e atitudes violentas, invasão, outras) indica a existência de uma proximidade 

em termos numéricos, demonstrando que a maioria dos “por quê?” se relaciona 

diretamente com o item “o quê?” da notícia, ou seja, ao se falar de demarcação em ilhas 

(cinco notícias), há uma vinculação com o item preconceito (dezessete notícias). 

 

Gráfico 2 

Comparativo (Why – What) 
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Fonte: primária 

 

A distância numérica é perfeitamente explicável se observarmos aquilo que 

Pettigrew e Meertens (1995) definiram como preconceito sutil, ou seja, concordar com a 

demarcação em ilhas é contrariar uma tendência social e normativa. Pode-se até falar 

das situações de preconceito contra os indígenas, mas não relacionar essa situação ao 

tipo de demarcação. É, portanto, adequado condenar as expressões flagrantes do 

preconceito. 

Quando se noticiou sobre a demarcação em terras contínuas (66 notícias), houve 

uma relação direta com violência e atitudes violentas (73 notícias), ou seja, o tema 

demarcação em terras contínuas suscitou aspectos de violência e de atitudes violentas. 

Ao inserirmos a variável Who (itens “Indígenas” e “Arrozeiros”), as partes mais 

interessadas no processo (Tabela 1), verifica-se que essa proximidade é mantida – 66 

notícias (Why); 73 notícias (What) e 73 notícias (Who) –, demonstrando que, no 

conjunto de notícias da amostra, a frequência das variáveis What e Why possui uma 

relação direta com a variável Who. 

No número três, há um distanciamento perfeitamente compreendido entre as 

questões de ordem jurídica e o item “Invasão”, visto que as questões jurídicas envolvem 

uma série de possibilidades, enquanto o item “Invasão” representa apenas uma parte de 

um todo mais amplo que envolveu a homologação da TI Raposa Serra do Sol. No 

número quatro, os valores absolutos voltam a se aproximar e os itens “o quê?”e “por 

quê?” das notícias tiveram uma relação direta, fato explicado pela grande concentração 

de notícias agrupadas neste tópico. 
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Dessa forma, os resultados e a discussão realizada indicam que o conjunto de 

notícias publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo entre os anos de 2005 e 2009 sobre o 

processo de homologação e posterior desocupação da TI Raposa Serra do Sol, no estado 

de Roraima, se constituem atos comunicativos do tipo difusão pela sua multiplicidade 

de temas, pluralidade de públicos e, sobretudo, pela inobservância de organização 

(Vala, 2006) em relação aos públicos. 

A discussão também evidenciou o caráter polêmico dos atos comunicativos 

gerados pela Folha de S. Paulo. Tendo como pressuposto que as representações sociais 

são o suporte básico dos atos comunicativos, pode-se, portanto, inferir que, num sentido 

contrário, os atos comunicativos constroem as representações sociais. 

Vendo por esse prisma, os resultados e as discussões evidenciam que as 

representações sociais geradas pelos atos comunicativos – do tipo difusão –, que, 

conforme Vala (2006), Nóbrega (2003) e Moscovici (1978), constroem representações 

sociais do tipo emancipadas, também podem construir representações sociais do tipo 

polêmicas. 

Assim, a amostra das noticias veiculadas pelo jornal Folha de S. Paulo constitui 

um conjunto de informações cuja característica se situa no âmbito da difusão, e a 

construção das representações sociais geradas por este conjunto de informações se 

caracteriza como sendo do tipo polêmica. 

Conclusões 
As preposições da Teoria das Representações Sociais desenvolvidas por Serge 

Moscovici indicam que os atos comunicativos do tipo difusão constroem representações 

sociais do tipo emancipadas edificando as condutas na formação de opiniões sobre o 

objeto representacional. 

Os dados preliminares do corpus das notícias veiculadas pelo jornal Folha de S. 

Paulo indicam que esta é uma possibilidade concreta, mas não necessariamente única. 

Os dados comunicativos do tipo difusão, conforme apresentados nos dados da pesquisa 

empírica, também podem edificar atitudes, assim como opiniões, mas, sobretudo, 

podem construir representações sociais do tipo polêmicas. 

A multiplicidade de temas e de públicos envolvidos caracteriza esta nova 

possibilidade teórica e abre um campo de estudo possível na compreensão das 

representações sociais a partir dos atos comunicativos e da comunicação. 
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A Convenção Batista Nacional e a 
dicotomia entre a modernidade e a 

pós-modernidade 
Eder José de Melo Silva1 

 
 
 
 
 
 
 
       Resumo: Esta reflexão localiza o Movimento de Renovação Espiritual dentro do 

desenvolvimento histórico do protestantismo brasileiro e seu conflito ocorrido 

entre as igrejas históricas e o pentecostalismo. O conflito que ocorre no início da 

segunda metade do século XX, chamado de Movimento de Renovação 

Espiritual, dá origem a diversas denominações evangélicas, entre elas a 

Convenção Batista Nacional. Percebe-se, neste conflito religioso, a presença do 

espírito da pós-modernidade em tensão com a modernidade. Tais conflitos 

marcam profundamente a Convenção Batista Nacional, a qual, em sua história 

posterior, revela sempre uma dicotomia em suas decisões, entre a objetividade 

moderna e a subjetividade pós-moderna. 

 
Palavras-chave: pós-modernidade, Movimento de Renovação Espiritual, 
Convenção Batista Nacional. 

Renovação espiritual, sua história 
Ao refletir sobre o aspecto histórico do Movimento de Renovação Espiritual, 

adota-se, neste trabalho, o posicionamento de Paul Freston, o qual dividiu o 

Pentecostalismo no Brasil em três ondas: Pentecostalismo Histórico, Movimento de 

Renovação e Neopentecostalismo (apud Campos, 1996, p. 84). 

                                                           
1 Graduado em teologia pelo SETEBAN-GO, Seminário Teológico Batista Nacional em 

Goiás, convalidado junto ao MEC pela Faculdade Teológica Sul-Americana de 
Londrina-PR; mestre em Teologia pela FTSA; doutorando em Teologia pela South 
African Theological Seminary. E-mail: edermelo07@hotmail.com 
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• A primeira onda, o Pentecostalismo Histórico, surgiu em 1910, com a chegada 

dos missionários batistas suecos Daniel Berg e Gunar Vingrem ao Brasil, os 

quais foram trabalhar com a Igreja Batista em Belém-PA. Entretanto, devido a 

manifestações carismáticas, foram expulsos juntamente com um grupo de 

pessoas e fundaram a Assembleia de Deus no Brasil.  

• A segunda onda, o Movimento de Renovação Espiritual, teve início na década 

de 1950 e se estendeu até a década de 1960. Sua peculiaridade foi ser um 

movimento de renovação, tanto nas igrejas históricas2 quanto nas igrejas 

pentecostais estabelecidas, surgindo divisões em ambas as correntes, as quais 

originaram novas igrejas. 

• A terceira onda, o Neopentecostalismo, tem início na década de 1970, quando 

surgem as igrejas chamadas neopentecostais, entre elas as igrejas Universal do 

Reino de Deus, Internacional da Graça, Cristo Vive, e as comunidades 

evangélicas Sara Nossa Terra e Fonte da Vida. 

Convenção Batista Nacional – seu nascimento  
De acordo com a divisão de Paul Freston, sua fundação está no período da 

“segunda onda”, a qual se fez passar tanto pelas igrejas históricas quanto pelas igrejas 

pentecostais estabelecidas no Brasil até 1950. Como resultado da obra carismática 

dentro das igrejas históricas, principalmente batistas, surge em 1966 a AME 

(Associação Missionária Evangélica), que tinha como fundamento um governo 

centralizado e não democrático. O objetivo da associação era congregar as 52 igrejas 

excluídas da CBB (Convenção Batista Brasileira), como também os demais 

evangélicos, não se limitando apenas aos batistas (Tognini; Almeida, 2007, p. 164). 

Porém, na prática, isso não ocorreu, pois cada igreja das denominações históricas que 

participaram do movimento de renovação “seguiu seu próprio caminho” (Tognini; 

Almeida, 2007, p. 165). Vale ressaltar que na ata de fundação da Convenção Batista 

Nacional estavam presentes apenas 21 das 52 que ajudaram a fundar a AME. 

O que deu origem a todo esse movimento foi o fato de vários pastores e líderes 

batistas terem começado a orar pedindo a Deus um avivamento. Darci Guilherme dos 

Reis, seminarista em Recife-PE expulso do Seminário Batista do Norte por causa de 

                                                           
2 As igrejas históricas são aquelas originadas do movimento missionário dos Estados 

Unidos e Europa em direção ao Brasil no século XIX: Congregacionais, Presbiterianos, 
Batistas, Metodistas etc. 
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Renovação Espiritual (Tognini, 1993, p. 103),3 testemunha sobre o nascimento do hino 

“Obra Santa”, de autoria do Pr. Rosivaldo de Araújo: “Sabíamos o que buscávamos. A 

história dos avivamentos – da Inglaterra, dos Estados Unidos, do País de Gales, da 

China e de vários outros lugares nos indicava o caminho a seguir” (Tognini, 1993, p. 

111). Reuniões de orações, neste sentido, foram realizadas em diversas regiões do 

Brasil, em seminários, em ordem de pastores, em retiros espirituais. Em cada uma, 

pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Muitos choravam e confessavam seus 

pecados e recebiam dons espirituais. Diante desse movimento espiritual, em 1965 a 

CBB, reunida em Niterói-RJ, expulsou 32 igrejas, sendo que até o final do mesmo ano o 

total já era de 52.  

O movimento denominado Renovação Espiritual, iniciado em meados da década 

de 1950, gerou inicialmente a AME, a qual se caracterizava por um governo 

centralizado e aberto a qualquer igreja evangélica. Tal associação não progrediu e em 

seu lugar foi criada a CBN (Convenção Batista Nacional), em 16 de setembro de 1967, 

restrita aos batistas, tendo como característica o governo democrático. À sua fundação 

reuniu-se um grupo de 21 igrejas4 e um seminário, o STEB (Seminário Teológico 

Evangélico do Brasil), em Belo Horizonte, com o objetivo de formar líderes com a 

visão da Renovação Espiritual (Souza, 2007, pp. 35-38). 

Frustrações passadas e decisões do presente 
A beligerância causadora da divisão da CBB e da criação da CBN gerou nesta 

última um sentimento de frustração e lamento. No correr da sua história, verifica-se um 

espírito de tolerância para com novos movimentos que contêm uma proposta de 

renovação. 

 

 

                                                           
3 “Renovação Espiritual” era o nome de um programa de rádio, iniciado pela missionária 

americana Rosalee Appleby, que, juntamente com seus folhetos com o tema Vida 
Vitoriosa, preparava o terreno no coração de muitos pastores para a obra do Espírito. O 
movimento recebeu esse nome no início na década de 1950 (Tognini, 1993, p. 19). Este 
livro foi ampliado e lançado em 2007 em comemoração aos quarenta anos da CBN. 
Nele é dedicado um capítulo para explicar o que foi esse movimento (Tognini; Almeida, 
2007, pp. 247-262). 

4 Ata de fundação da CBN, em Belo Horizonte, dia 15 de setembro de 1967, no templo da 
Igreja Batista da Lagoinha, publicada na Bíblia comemorativa dos 40 anos da CBN. 
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Lamento dos batistas pelos conflitos com o movimento de 
Renovação Espiritual na década de 1960 

A situação que desencadeou o processo de divisão na CBB, e que culminou com 

a criação da CBN, foi extremamente desgastante e frustrante. As manifestações do 

Espírito Santo que ocorriam nas igrejas e nos encontros de oração foram analisadas de 

forma antagônica por cada um dos grupos, chegando à radicalidade por parte de alguns 

e culminando com a expulsão da Igreja Batista da Lagoinha durante a Assembleia da 

Convenção Batista Mineira em 1961. 

Nos anais ficou registrado o lamento de algumas pessoas por tal atitude radical e 

precipitada. José dos Reis Pereira escreveu uma carta a Enéas Tognini dizendo: “O 

negócio, meu caro, é de envergonhar qualquer batista sério. Não me conformo que 

aquilo tenha acontecido numa Convenção Batista, numa Igreja Batista” (Tognini, 1993, 

p. 41). 

Em 1962, a CBB criou a Comissão dos 13, com o objetivo de estudar as 

manifestações espirituais e oferecer na Assembleia seguinte um parecer que pudesse 

nortear os batistas na questão do Espírito Santo (Tognini, 1993, pp. 44-45). Em 1963, a 

Comissão apresentou seu parecer, o qual afirmava que os batistas não tinham uma 

“posição definida” sobre o batismo no Espírito Santo e que a opinião dos teólogos 

batistas até então era divergente. O referido parecer trazia boa luz sobre o assunto e, 

caso não tivesse sido aprovado o último ponto,5 os rumos da denominação poderiam ter 

sido outros. Tognini declina de sua participação na referida Comissão, por entender que 

já era questão pessoal e política do então Presidente, Rubens Lopez, afirmando que o 

mesmo “entendeu que se deveria continuar com o trabalho” (Tognini, 1993, p. 50). 

Porém, há uma contradição na afirmação, pois o Parecer aprovado e assinado por todos 

incluía, no último ponto, a continuidade do estudo do assunto pela Comissão (Tognini, 

1993, p. 50). 

Em 1964, por ocasião da Assembleia Geral da CBB, a Comissão apresentou seu 

parecer final desencadeando todo o processo de expulsão de igrejas e culminando com a 

formação da CBN (Tognini, 1993, p. 53). Este parecer foi aprovado por 459 votos a 

                                                           
5 O último ponto aprovado dizia “que, aprovado este parecer, a Comissão continue suas 

reuniões e observações, examinando, inclusive, experiências espirituais de diversos 
irmãos e obreiros e apresentando no próximo ano parecer final sobre a matéria em que 
também constem os resultados práticos da decisão ora tomada” (Tognini, 1993, p. 48). 
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favor da expulsão e 67 contra.6 Os 67 contrários apresentaram uma Proposta Especial 

de maior ponderação e desejo de pacificação, a qual solicitava que o parecer ficasse 

sobre a mesa para mais estudos e considerações por todos os batistas. Tal proposta foi 

rejeitada por 456 a 172 votos (Tognini, 1993, p. 56). 

O fato de a proposta especial alcançar um número considerável de votos, ou seja, 

de 67 para 172, demonstra que o desejo de não beligerância estava crescendo na 

denominação, o que preocupava os detentores do poder. Enéas Tognini (1993, p. 57) 

registra seu lamento: “Se houvesse mais tempo, mais ponderações, mais oração, mais 

paciência, a denominação não teria sido dividida”. 

Segundo Souza (1998, p. 231), dos 1.060 mensageiros inscritos, 462 declararam 

“não ser competência da Convenção excluir igrejas do seu rol de membros, pois seus 

mensageiros não tinham credenciais para isto”. Portanto, percebe-se que havia uma 

inquietação e não havia unanimidade na questão. 

O fato de ter 1.060 mensageiros e 534 abstenções revelou a necessidade de ter 

mais estudo e oração, o que não foi feito. Assim, começou o processo de exclusão das 

igrejas com a Igreja Batista da Fonseca-RJ, e no final de 1.965, 52 igrejas já haviam 

sido excluídas, por estarem envolvidas no movimento “renovacionista” (Tognini, 1993, 

p. 66). 

Tognini afirmou: “Os homens da CBB não tiveram amor e nem paciência 

conosco” (Tognini, 1993, p. 70). Souza (1998, p. 232), historiador batista nacional, 

disse: “Nenhuma igreja estava fora da Convenção, nem queria sair”. Exemplo disso foi 

a expulsão da Igreja Batista da Fonseca, na qual René Pereira Feitosa se manifestou 

contrário ao ato, afirmando que havia questões pessoais se sobrepondo aos interesses do 

reino de Deus, bem como injustiças contra a referida igreja, não lhe dando o direito de 

defesa (Tognini, 1993, p. 61). 

Consequências de uma frustração pós-1960 
Formada a CBN, a partir de 1967, sempre que novos movimentos de se 

propunham ser de renovação, mesmo que a princípio trouxessem suas divergências, os 

                                                           
6 O parecer foi totalmente conclusivo contra a obra do Espírito Santo nos seguintes 

pontos: 1. A crença no batismo no Espírito Santo como nova experiência posterior à 
conversão não é bíblica; 2. A plenitude do Espírito Santo não é o mesmo que o batismo 
no Espírito Santo; 3. Repudiou qualquer experiência emotiva ou sensitiva de cunho 
pessoal, como exemplo, padrão ou base para doutrina; 4. As manifestações espirituais 
ocorridas eram na verdade imitações do que ocorria na época dos apóstolos (Tognini, 
1993, pp. 51-52). 
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batistas nacionais, em geral, se posicionavam mais cautelosamente para não cometer 

com outros os mesmos abusos dos quais eles foram vítimas. 

Um exemplo claro de tolerância e receio de decisões precipitadas foi quando o 

movimento do discipulado vindo da China no final da década de 1970 chegou a Belo 

Horizonte. Achilles Barbosa Junior, Reitor do STEB, aceitou que se fizesse a exposição 

da doutrina no Seminário por uma semana. Quando o orador forçou os ouvintes a 

fazerem uma decisão pelo movimento, houve a opção por dar mais tempo para estudo 

das propostas, visto que continham alguns pontos radicais. Assim, o movimento foi 

esvaziado dentro da denominação, mas encontrou apoio em outras, gerando hoje o que 

conhecemos como Igreja Sem Nome, da Árvore da Vida (Xavier, 1997, pp. 175-176). 

Percebe-se, então, na vida principalmente daqueles e daquelas que participaram 

de todo este movimento de Renovação Espiritual, que redundou na exclusão de igrejas e 

consequente formação de uma nova denominação, um sentimento de maior tolerância 

com novas doutrinas e práticas que aparecem no meio evangélico, para não cair naquilo 

de que foram vítimas no passado. 

A reação da renovação espiritual à “renovação” 
O movimento chamado G-12, Governo dos Doze, chegou ao Brasil no final da 

década de 1990, vindo de Bogotá, Colômbia, através de algumas lideranças evangélicas 

brasileiras e tinha como meta alcançar o povo evangélico do Brasil para um novo 

sistema que revolucionaria a evangelização e o crescimento da igreja evangélica no 

Brasil.7 

O objetivo, aqui, não é analisar o movimento em si, mas apenas detectar como a 

Convenção Batista Nacional reagiu a ele, tendo em vista a CBN ser fruto do Movimento 

de Renovação Espiritual da década de 1960. No limiar do século XXI, necessita se 

posicionar diante de um movimento que se propunha ser de renovação da igreja. O 

movimento levou para a denominação duas questões que necessitaram de amplos 

estudos e definições, o G-12 como modelo de governo centralizado e não democrático 

da igreja, e a ordenação feminina ao ministério pastoral. 

 

                                                           
7 No Manual do Encontro, registra-se uma proposta onde se propõe, na formação do G-12 

através de gerações, uma multiplicação de discípulos, em que na quarta geração já 
seriam 20.736 discípulos para cada líder de 12 da primeira geração (Terra Nova, 1999, 
p. 122). 
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Como a CBN se posicionou diante do G-12 
Em 4 de abril de 2000, foi realizada em Brasília a primeira reunião 

extraordinária de pastores para tratar do assunto. A reunião foi presidida pelo Pr. Enéas 

Tognini. Depois de discutir o assunto por toda a manhã, ouvindo contrários e favoráveis 

ao movimento, o grupo decidiu deixar com o Presidente a responsabilidade de redigir 

uma carta orientando o povo batista nacional nesta questão. A referida carta foi enviada 

às igrejas e pastores no mês de maio e causou um grande debate entre os batistas 

nacionais. 

Tognini tanto condenava algumas práticas do movimento, quanto apoiava o 

mesmo e até recomendava a participação.8 Esse seu posicionamento está explícito em 

trechos extraídos da referida carta. A saber: ele condena o tom de “mistério” que os 

frequentadores tinham em relação ao encontro e diz que “a obra do Espírito deve ser 

divulgada às claras. Acabe-se com esse véu misterioso”. Orienta também a “não 

permitir que em hipótese alguma haja nos „encontros‟ regressão”, e aconselha muito 

cuidado com a “quebra de maldição” fora do contexto”. Reforça que a CBN “não obriga 

nenhuma igreja a realizar o encontro, pois cada igreja é livre para realizá-lo ou não”. 

Entretanto, deixa um sentido de aprovação na participação do referido movimento, 

quando diz: “Se preferir realizar o „encontro‟ em sua igreja, faça-o de modo eficiente. 

Estamos preparando um manual para ajudar nossas igrejas e facilitar o bom desempenho 

do referido trabalho. Depois dos bons resultados do „encontro‟, trataremos das células”.  

A duplicidade de sentidos e a ambiguidade que esta carta deixou causaram muita 

confusão. Uns a usaram para entrar de vez no movimento sem aguardar uma posição 

final da denominação. Outros protestaram com tenacidade pela duplicidade de sentidos.  

O Pr. Josafá Eugênio Barbalho afirmou que o movimento era “O mover do 

Espírito na igreja em células”, e que o fazia a pedido do Presidente da Ordem de 

Pastores, Pr. Claudio Ely Espíndola. Neste artigo, ele comparou o movimento a um 

avivamento que estava ocorrendo na igreja brasileira.9 

Esses posicionamentos públicos a favor do movimento em órgãos oficiais de 

informação da denominação, onde se percebia o apoio de líderes, como o Presidente da 

Ordem de Pastores,10 provocaram protestos de diversos líderes, o que levou a 

denominação a formar uma comissão que estudaria o assunto e daria seu parecer final 

                                                           
8 O Cajado, n. 1, junho de 2000, p. 3. 
9 Ibid., pp. 2-3. 
10 Ibid., n. 2, p. 3. 
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numa reunião oficial em outubro de 2003. Tal movimento chegou a ser comparado 

como o movimento de Renovação Espiritual ocorrido na década de 1960. 

A Comissão iniciou seus trabalhos e procurou desde o início um consenso que 

viesse a pacificar a denominação, visto os riscos de divisão que o movimento causava. 

Assim, em outubro de 2003 ela ofereceu o parecer, o qual depois de apresentado trouxe 

o objetivo esperado. Analisando a ata da referida reunião, observamos a grande 

preocupação com a não beligerância: “O Presidente pede aos conselheiros que não 

lamentemos o passado, mas que com tolerância e moderação tratemos a questão”.11 

Houve nas falas radicalização de ambas as partes e alguns buscando o consenso: 

“Diversos oradores se alternaram, ora pedindo moderação e tolerância, ora pedindo 

definição mais rigorosa da questão”.12 O Presidente lembrou que o texto final não 

agradaria a todos, e a CBN-ES ressaltou que, ao radicalizarem em seu Estado, algumas 

igrejas pediram para sair da denominação. Desta forma, prevaleceu o bom senso, e o 

texto final aprovado não provocou a saída de nenhuma igreja da denominação.13 

Os batistas nacionais e a ordenação de mulheres 
O movimento do G-12 trouxe consigo, de forma contundente, a ordenação de 

mulheres ao ministério pastoral, o que forçou a denominação a estudar o assunto e se 

posicionar sobre o tema. Em 28 de julho de 2004, por ocasião da Assembleia Geral da 

ORMIBAN, Ordem de Ministros Batistas Nacionais, a Comissão que fora criada para 

estudar o assunto apresentou o seguinte parecer: 

1. Que a ORMIBAN autorize a ordenação feminina ao ministério pastoral, somente no âmbito da 

igreja local. 2. No caso da mulher consagrada ao ministério pastoral, a mesma não poderá 

assumir a presidência da igreja local. 3. Recomendamos aos pastores que decidirem pela 

ordenação feminina observar as exigências mínimas de formação teológica para o exercício da 

função.14 

O parecer foi aprovado e, após a decisão, nenhuma igreja saiu da denominação 

por esse motivo, tanto daqueles que eram contra como daqueles a favor da ordenação de 

mulheres ao ministério pastoral. Ele, de fato, não agradou a todos, mas, como trazia em 

seu bojo um espírito conciliador, a maioria aprovou tal parecer. Como o mesmo não era 
                                                           
11 Ata 45, da reunião do CONPLEX da CBN, p. 197. 
12 Ibid., p. 197. 
13 O texto do parecer aprovado pode ser encontrado na página da CBN na internet: 

www2.cbn.org.br. 
14 Ata do livro 2 da ORMIBAN, p. 62v. 
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sectário, a ação mais extremada de ambos os lados foi inibida. Assim, a CBN preservou 

o fato de ser a Bíblia a única regra de fé e conduta da denominação, pois a ORMIBAN 

não reconhece a ordenação feminina, e preservou também a soberania da igreja local, 

não fazendo restrição em relação à ordenação de pastoras para fins internos da igreja.15 

Considerações finais 
Avaliando o movimento de Renovação Espiritual ocorrido no seio da CBB, o 

qual desencadeou a divisão da denominação, considera-se, aqui, a influência do 

pensamento pós-moderno neste processo. Percebe-se que o Movimento de Renovação 

Espiritual, o qual deu origem a novas igrejas e denominações, inclusive a CBN, é fruto 

da pós-modernidade em gestação na época, e em conflito com a modernidade. Dr. Pablo 

Deiros assim define a influência da modernidade na cristandade: 

A espiritualidade e suas expressões (oração, meditação, emoções, misticismo) perderam interesse 

e foram abandonados como elementos supersticiosos e próprios de gente ignorante. A fé se 

entendeu como compreensão e não como convicção, um exercício intelectual e não uma certeza 

afirmada no amor de Deus. A Igreja não teve mais valor que uma instituição social útil para a 

educação e socialização das pessoas (2008, p. 320). 

Foi justamente o fato de ocorrerem manifestações onde havia muita emoção que 

levou a CBB a rejeitar o movimento que resultou na criação da CBN. Ao longo da 

história da CBN, todos os movimentos nos quais ocorriam tais manifestações 

encontraram solo fértil. Hans de Wit, falando sobre a pós-modernidade e a 

hermenêutica, diz que a modernidade “tratou de eliminar ao máximo a ambiguidade, a 

subjetividade e a emoção […]. É precisamente esse procedimento que os métodos pós-

modernos vêm a criticar” (2003, p. 313). A CBB, neste caso, representava a 

modernidade com sua radicalidade na objetividade, e a CBN a pós-modernidade com 

sua abertura para a subjetividade, para a emoção, para a ambiguidade. 

Fica evidente esse fato quando o movimento do G-12 chega às igrejas batistas 

nacionais. Os encontros eram carregados de grande emoção. Na referida reunião do dia 

4 de abril de 2000, dos sete que se apresentaram para falar, cinco foram favoráveis, um 

ficou neutro e um foi contra.  
                                                           
15 A comissão aguardou a apresentação de artigos de todos os batistas nacionais sobre o 

assunto. Somente apresentaram trabalhos devidamente fundamentados na Bíblia aqueles 
que eram contra a ordenação feminina. Assim sendo, a Comissão procurou preservar o 
princípio batista da “Bíblia como regra de fé e conduta”, bem como da “autonomia da 
igreja local”, não interferindo na decisão das igrejas quanto ao assunto. 
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Quando foi decidir pela ordenação feminina, contrariando o princípio batista, 

que prima pela Bíblia como única regra de fé e conduta, ele não foi considerado, mesmo 

tendo em vista que as únicas monografias apresentadas à comissão eram contra e 

constavam de um substancioso trabalho exegético. Neste caso, percebemos uma 

ambiguidade própria da pós-modernidade, com a qual as igrejas batistas nacionais 

parecem conviver muito bem.16 A opção não foi pela objetividade do que foi 

apresentado, pois tal objetividade traria consigo a divisão; nem pelo total apoio à 

subjetividade, que redundaria em divisão; a opção foi, sim, uma saída na qual se 

mostrou uma total ambiguidade. 

Na decisão da CBN sobre o G-12, houve a preocupação de preservar o ponto de 

maior problemática, o “encontro”, pois era justamente ele que promovia uma série de 

experiências emocionais, que encantavam os favoráveis e escandalizavam os contrários. 

Percebe-se, então, certo receio de analisar tais manifestações e, ao mesmo tempo, um 

desejo de ver manifestações espirituais especiais ocorrendo nas igrejas. A subjetividade 

estava extremamente valorizada. 

In Sik Hong escreve sobre a pós-modernidade e sua influência na prática e no 

pensamento missiológico da igreja, dividindo sua análise em três questões: 

primeiramente ele fala da espiritualidade pós-moderna, depois ele fala sobre o perfil 

psicológico do homem e da mulher pós-moderno e ao final ele faz uma abordagem dos 

modelos de missão que a junção destes dois aspectos tem produzido. Segundo ele, a 

espiritualidade pós-moderna se caracteriza pelo retorno ao sagrado, com características 

de ruptura com as religiões institucionalizadas. Sua prática é subjetiva, fundamentada na 

experiência pessoal. Por consequência, dá ênfase à emoção, dando a ela primazia sobre 

a razão e o pensamento lógico. Outra característica é a da participação num grupo com 

forte influência carismática. Por ser individualista e centrada na experiência pessoal, 

sem dar muita importância à razão e ao pensamento lógico, tal espiritualidade é 

tolerante com o outro e um tanto sincrética (2001, pp. 5-32). 

Analisando os pressupostos acima mencionados, bem como a práxis batista 

nacional, percebe-se claramente que o movimento de Renovação Espiritual foi e tem 

sido em grande medida influenciado pelo pensamento pós-moderno. Não significa que 

                                                           
16 A ambiguidade está no fato de a decisão oficial dizer que as igrejas têm a liberdade para 

proceder à ordenação feminina, sem que sejam reconhecidas pela denominação, nem 
possam presidir uma igreja batista nacional e ao mesmo tempo sejam convidadas para 
pregar para pastores em seus congressos, que seus nomes sejam mencionados no jornal 
da denominação como pastoras etc. 
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isso seja bom ou ruim, mas que é também uma questão de contextualização, como 

afirma Júlio Zabatiero: “Durante toda a história da igreja encontramos essa tensão entre 

igrejas e contexto, manifestada de formas distintas em cada tempo histórico e espaços 

políticos-culturais” (apud Silva, 2002, p. 66). 

Assim sendo, por todo o exposto, percebe-se que a CBB, representando o 

pensamento da modernidade, querendo alcançar uma objetividade, viu-se dividida. Por 

outro lado, a CBN, tendo em suas raízes o pensamento pós-moderno, ao se encontrar 

com novos movimentos de renovação, opta pela não beligerância, e, com tolerância, 

procura incorporar em suas práticas o que é conveniente e conviver com o 

inconveniente em nome da unidade denominacional. 
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 Resumo: As festas expressam a cultura, são acontecimentos relevantes, dotados de 

significados que definem comportamentos e constituem a história local. Buscar 

compreender uma comunidade pelas suas manifestações culturais é uma tarefa complicada 

e contraditória, pois elas são “mutáveis” e refletem os anseios mediatos dos moradores. Os 

festejos que ocorrem em Pirenópolis são expressão do Catolicismo popular, tendo em sua 

estrutura fundamental uma coletividade multicultural pautada na cooperação e na 

solidariedade. Partindo de inquirições em relação à caminhada religiosa, presente nessas 

festividades, verifica-se as significações de comportamentos e práticas ligadas à memória – 

uma das principais indicadoras das permanências e das alterações ocorridas no dinamismo 

histórico e nos percursos geográficos dessas festas. 

 Palavras-chave: Pirenópolis; Festas; Cultura. 

“A cidade é um espaço geográfico, é um conjunto de objetos e de ações, mas entendendo 

que ela expressa esse espaço como lugar de existência das pessoas, não apenas como um arranjo 

de objetos, tecnicamente orientados” (Cavalcanti, 2001, p. 15). É por isso que, considerando as 

singularidades, não se pode relegar o papel das manifestações culturais que ocorrem nos lugares 

da cidade, uma vez que objetos e pessoas passam a interagir direta ou indiretamente, provocando 

alterações em todos os envolvidos, um dos modos de expressão das identidades locais. Assim, 

temos, por exemplo, que Goiânia se distingue como capital de eventos; Manaus, pela Zona 

Franca; São Paulo, como cidade industrial; e a região do Mato Grosso, pelo Pantanal. 
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Em Pirenópolis, uma pequena cidade do interior de Goiás, as manifestações culturais são 

responsáveis pela sua divulgação e transformação em um polo turístico significativamente 

importante para a região. Batizada inicialmente como Minas de Nossa Senhora do Rosário de 

Meia Ponte, a pequena aglomeração surgida com a atividade aurífera, seguindo os costumes e 

exigências da época, logo se mobilizou para construir uma igreja, cujo orago era destinado à 

padroeira local. 

O Arraial de Meia Ponte, até meados do século XVIII, contava com cinco igrejas. A 

Matriz, tendo como filiais: a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, erigida entre 1743 e 

1757 pela irmandade de mesmo nome; a Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, sem data 

precisa de construção, mas foi a terceira a ser edificada; a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, 

construída entre os anos de 1750 e 1754; e a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa, 

erigida pela extinta Irmandade de Nossa Senhora da Lapa dos Pretos Livres, fundada em 1760, 

sendo suas ruínas noticiadas em 1869 (cf. Jayme; Jaime, 2002). Essas igrejas eram cenário dos 

encontros sociais e festivos, sendo que em cada uma ocorriam festividades específicas. 

Ao darmos importância às igrejas, de certa forma cultuamos a cidade, que é percebida 

como um lugar muito especial, num “espaço sagrado” ou “centro do mundo” (Eliade, 1991, p. 

48). Portanto, ao realizar diversos festejos, utilizando-se para isso a memória e sua história, o que 

se intenta é a delimitação de espaços que transcendem os limites físicos e geográficos e criam, 

por via do imaginário, um lugar marcado por uma existência concreta, com personalidade e 

sentidos próprios. Eliade, ao escrever sobre o “centro do mundo”, impõe uma conclusão que nos 

parece interessante: 

o homem religioso desejava viver o mais perto possível do Centro do Mundo. Sabia que seu país se 

encontrava efetivamente no meio da Terra; sabia também que sua cidade constituía o umbigo do 

Universo e, sobretudo, que o Templo ou o Palácio eram verdadeiros Centros do Mundo; mas queria 

também que sua própria casa se situasse no Centro e que ela fosse uma imago mundi (2001, p. 43). 

A incessante busca da centralidade via Matriz molda aspectos que dão forma e, por 

conseguinte, estruturam seu conteúdo. Produz uma escala microcósmica, um lugar familiar, 

religioso e, acima de tudo, organizado e festivo. 

Pirenópolis: o imago mundi 
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Pirenópolis, antiga Meia Ponte, como outras cidades goianas do século XVIII, surgiu com a 

mineração. Situada às margens do Rio das Almas, tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário 

e, desde suas origens, aí verificamos espaços de ritos, festas e práticas do Catolicismo popular. 

No início do século XVIII, com a mineração, vieram povoadores de Portugal, São Paulo e 

principalmente Minas Gerais e Bahia. Meia Ponte apresentava um desenvolvimento semelhante 

ao das cidades goianas do mesmo período: Santa Cruz, Santa Luzia, Vila Boa. Era o terceiro 

núcleo populacional de Goiás e o segundo centro econômico mais importante da capitania em 

função de sua localização geográfica, para onde confluíam as estradas oficiais e de contrabando. 

Em 1804, Meia Ponte contribuía com 12,16% da população de Goiás, ficando atrás de Vila Boa 

(com 18,67%) e Traíras, na “região do Tocantins” (com 12,85%) (Palacín; Moraes, 1994, p. 34). 

Por causa das mudanças nas rotas comerciais e da diminuição dos trabalhos de 

garimpagem, sua economia é abalada e a cidade perde parte de seu contingente populacional. 

Apesar de longe da capital, a vida se perpetuava, configurando um processo de ruralização com 

agricultura básica e de subsistência. Em sua passagem pelo Arraial em 1819, Saint-Hilaire 

comenta: “Ainda hoje a maioria dos habitantes de Meia-Ponte se dedica à agricultura, e como só 

vão ao arraial aos domingos, as casas permanecem vazias durante toda a semana” (1975, p. 37). 

O grande fomentador desse momento foi Joaquim Alves de Oliveira, que criou o primeiro 

jornal do Centro-Oeste, Matutina Meyapontense (1830), assim como uma biblioteca pública, uma 

banda marcial composta por negros, reformou Igrejas, construiu diversas casas, entre elas a 

“estalagem”, uma hospedaria no final da rua das Bestas, principal eixo urbano e comercial que 

ligava Meia Ponte a Vila Boa. Atuou também nas irmandades religiosas locais. Na política, 

exerceu vários cargos públicos e de confiança. Era influente em toda a região e tinha vínculos na 

capital do Império, onde estudou e manteve contato com políticos e comerciantes. Montou um 

grande empreendimento de produção e terceirização de algodão visando atender ao mercado 

externo, principalmente a Inglaterra. Para baratear os custos do transporte, realizado em carros de 

boi por estradas quase inexistentes pelo interior do Brasil, trazia produtos manufaturados, 

ferragens, tecidos finos, entre outros. 

Das demoradas viagens, cerca de seis meses entre ida e volta (Costa, 1978), o comendador 

conseguia mais do que apenas lucro comercial, expandia a rede de influência via ciclo de 

amizades e colocava Meia Ponte no mapa do Brasil como importante “entreposto comercial” 

(Estevam, 2004). 
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A Vila de Meia Ponte é elevada a cidade pela Lei n. 3, de 2 de agosto de 1853 (Jayme: 

1971, p. 106). Apesar das comemorações, isso não representou uma volta ao cenário econômico 

da região, mas a cidade fecha-se para o mundo exterior, sendo lembrada apenas por ocasião de 

suas festas tradicionais, como a Semana Santa e a Festa do Divino Espírito Santo. Surge, na 

época, uma máxima popular de crítica ao período vivido: “Pirenópolis em arraial nasceu, em vila 

cresceu, em cidade morreu” (Curado, 1980, p. 151). 

Meia Ponte continuou, basicamente, com o mesmo traçado urbano do século XVIII, “quase 

sem nenhuma preocupação com a ordenação espacial, as ruas foram surgindo como resultado da 

necessidade de construção de novas residências” (Coelho, 1996, p. 33), mantendo as seguintes 

vias urbanas: rua das Bestas (Direita) – ligação da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário 

com a capela de Nossa Senhora da Boa Morte da Lapa na saída para Vila Boa (cidade de Goiás). 

No sentido contrário, da Matriz para o leste, a rua do Bonfim, que passa pela igreja de mesmo 

nome e que ligava à estrada para a Bahia. Obedecendo a esse eixo longitudinal, situavam-se as 

ruas Aurora, Rosário e Nova. Dentre essas cinco ruas formavam-se o Largo da Matriz e vários 

becos. O que vai modificar é a quantidade de casas que vão aparecendo no transcorrer dos anos, 

sendo que “um tal número de habitantes exigia espaço e rapidez na elaboração dos edifícios 

residenciais, o que provocou a busca de novos conhecimentos construtivos que de melhor 

maneira atendessem a tais necessidades, além de uma adaptação mais de acordo com as 

exigências do terreno” (Coelho, 1996, p. 11). 

As casas geralmente eram construídas em estilo português colonial, geminadas, em adobe 

ou pau a pique, cobertas por telhas de barro, com o pé direito alto e com portas e janelas, altas e 

largas, em madeira. As casas, por apresentarem “parede-meia”, possibilitaram uma maior 

integração e participação na vida dos vizinhos. Cada nova receita testada tinha seu cheiro 

saboreado pelo morador da parede ao lado, que muitas vezes era parente, uma vez que a cidade 

apresentou um grande surto migratório inicial e depois ficou “fechada” a novos moradores por 

longos períodos. Sabia-se das notícias da cidade no final da tarde, quando a maioria dos adultos 

sentava-se à porta para conversar ao pôr do sol, enquanto as crianças brincavam livremente pelas 

estreitas ruas de terra. 

O comércio movimentava a economia local, mas o que movia a população eram as 

inúmeras manifestações culturais. Em todas as casas, por mais humildes que fossem, sempre 

havia alguém que se dedicava à música, à pintura, aos bordados, às leituras e aos trabalhos 
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artesanais. As festas, comumente ligadas aos preceitos sagrados, contavam com um calendário 

bastante agitado. A maioria dos “santos” era festejada, alguns com maior destaque e pompa, 

outros nem tanto. Mas as festas decorrentes de batizados e casamentos serviam de elo ou 

“aliança” entre os poderes locais e seguiam o ditado popular “case sua filha com o filho de seu 

vizinho”. 

Em 1890, em meio à turbulência de modificações pelas quais passa o País, Meia Ponte tem 

seu nome alterado para Pirenópolis (cidade dos Pireneus), assim como várias ruas mudam de 

toponímia em busca de referências republicanas. Novas ruas e travessas passam a compor o mapa 

da cidade, conforme “Planta da cidade de Pyrenópolis” elaborada pela Comissão Exploradora do 

Planalto Central do Brasil em 1892 (Jayme; Jaime, 2002, p. 25). 

Talvez um dos primeiros grandes refluxos migratórios tenha ocorrido por ocasião da 

entrada da estrada de ferro em Goiás, principalmente com a chegada dos trilhos em Anápolis, por 

volta da década de 1920, quando inúmeras famílias pirenopolinas mudam-se para o novo “centro 

comercial” e lá passam a desenvolver atividades ligadas ao comércio ou à indústria, 

possibilitando enriquecimento e escoamento de mercadoria para diversas partes do Brasil. O 

reflexo desse “apito do trem” é que várias casas passaram a permanecer fechadas durante a 

semana e até mesmo aos domingos, vindo a abrir-se apenas nos períodos festivos. 

Mas “do berrante ao apito do trem” foi uma longa jornada, segundo Chaul (1997). E em 

Pirenópolis o que soava mais alto era o instrumento responsável por reunir a boiada, uma vez que 

o “voto de cabresto” se fazia presente entre os “políticos de família”, sendo que muitos deles se 

transferiram para a nova capital do estado, Goiânia, símbolo da Modernidade e rompimento com 

o atraso, assim como uma necessidade dos grupos oligárquicos do sul e sudoeste do estado com o 

intuito de dinamizar a economia diante do mercado nacional (cf. Chaul, 1988). Planejada, 

arquitetada e articulada, Goiânia foi edificada em estilo art déco, mostrando, assim, o 

descontentamento com o estilo colonial de se construir e conduzir o estado. 

Os reflexos da nova capital estadual refletem-se na arquitetura local, principalmente na rua 

Direita, nas proximidades da Igreja Matriz. Como no Cine Pireneus: inaugurado em 1930 com 

fachada neoclássica, “seis anos depois, em 1936, sua fachada foi alterada para o estilo art déco” 

(Carvalho, 2001, p. 42). Na mesma época, outros imóveis vizinhos a esse passam por uma tal 

transformação, formando, assim, um pequeno conjunto não colonial. 
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Apesar das alterações na fachada, o cinema era muito frequentado pela população, e antes 

de ter seu prédio próprio funcionava na Casa Paroquial. Era comum que moradores da zona rural 

viessem a cavalo para ver filmes, amarrando seus animais em argolas metálicas espalhadas no 

transcurso da rua Direita, uma rua mista até então, com residências e comércio. A tendência do 

período foi seguir a moda presente nos filmes exibidos. Assim, comportamentos vão-se definindo 

no vaivém das pessoas que caminhavam na rua Direita, difundindo novos costumes cotidianos, 

marcando, dessa maneira, toda uma geração. 

Festa: síntese da vida 
Buscar compreender uma comunidade pelas suas manifestações culturais é uma tarefa 

complicada, às vezes árdua e até mesmo, em certos casos, contraditória, mas mostra-se como o 

mecanismo mais próximo do cotidiano, pois são “mutáveis” e refletem os anseios mediatos dos 

moradores; diferentemente do patrimônio material (pedra e cal), que, mesmo preservado no 

intuito de mostrar às futuras gerações os feitos daquelas que as antecederam, às vezes não passam 

de um monumento. 

As festas, além de expressar a cultura, são acontecimentos estruturalmente relevantes e 

tradicionais, dotados de significados e valores que definem comportamentos e constituem a 

história local. 

A tradição pode, assim, ser compreendida como o conjunto dos valores dentro dos quais estamos 

estabelecidos; não se trata apenas das formas do conhecimento ou das opiniões que temos, mas 

também da totalidade do comportamento humano, que só se deixa elucidar a partir do conjunto de 

valores constitutivos de uma determinada sociedade (Bornheim, 1987, p. 20). 

A festa torna-se uma forma de memória coletiva e se impõe como marco para referir-se à 

tradição reconhecida e mantida pela comunidade local, sendo definida como um lugar ocupado 

pelo povo para representação de papéis ativos. Para Ferreira, “a ligação entre o indivíduo e a 

comunidade com seu lugar, através do tempo, faz com que as modificações sofridas no lugar 

sejam incorporadas e reforçadas, propiciando o surgimento da sensação de que o lugar teria 

mantido suas características e persistido como entidade distinta” (2002, p. 47). 

As experiências humanas serão percebidas como repletas de significados, tendo uma 

dimensão espacial. Pirenópolis sempre foi caracterizada pela quantidade de festas promovidas, 
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geralmente religiosas ou realizadas próximas à igreja, pois as áreas públicas e privadas 

concentravam-se no Centro histórico. Conta ainda com festas e algumas romarias nos povoados. 

O que pode ser evidenciado pelo cotidiano pirenopolino, geralmente à espera de uma nova festa, 

dramática ou não, tendo como referência temporal a festa maior, a do Divino Espírito Santo. 

O lugar, como centro profundo da existência humana, é, para Relph, um fenômeno que se 

define por três propriedades: a localização, a paisagem e o envolvimento pessoal; sendo esta 

última a mais importante, pois são as experiências individuais que definem a essência do lugar, 

uma vez que “o lar não é só a casa que você faz para viver dentro, não é algo que pode estar em 

qualquer lugar, isso pode ser trocado, mas um insubstituível centro de significação” (Relph, 1980, 

p. 39).3 

Consideramos que a festa é uma forma sintética de reflexão sobre a vida e que as inúmeras 

festas são palco de representações onde poderemos identificar e caracterizar as identidades locais, 

sendo nossa tarefa tornar inteligível esse espaço geográfico através da compreensão das 

diferentes práticas sociais percebidas durante as festas em Pirenópolis. 

“Cada comunidade misticamente ligada a seu território, à sua terra comunitária, constitui 

uma unidade; uma sociedade que frequentemente se fala em luta com as comunidades vizinhas, 

das que se considera diferente, e confere uma coesão que permite caracterizá-la” (Aguilar,1982, 

p. 52).4 

Os espaços festivos são fundamentais para a existência e para a compreensão do processo 

ritualístico. Percebe-se a complexidade desses lugares transformados temporariamente de espaços 

rigidamente divididos em espaços contíguos no momento dos eventos. Comentando o sistema 

ritual brasileiro e a relação entre a casa e a rua, entre “este mundo” e o “outro mundo”, DaMatta 

diz que 

a festa, o cerimonial, o ritual e o momento solene são modalidades de relacionar conjuntos 

separados e complementares de um mesmo sistema social. Sua importância, conforme tenho 

chamado sistematicamente a atenção, não é uma função do espírito festeiro, cínico ou irresponsável 

                                                 
3 “[...] home is the foundation of our identity as individuals and as members of a community, the dwelling-

place of being. Home is not just the house you happen to live in, it is not something that can be anywhere, 
that can be exchanged, but as irreplaceable centre of significance.” 

4 “Cada comunidad místicamente ligada a su territorio, a la tierra comunal, constituye una unidad; una 
sociedad que frecuentemente se halla en pugna con las comunidades vecinas, de las que se considera 
diferente, le confiere una cohesión que permite caracterizarle” (Aguilar,1982, p. 52). 
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do brasileiro. É muito mais um mecanismo social básico por meio do qual uma sociedade feita com 

três espaços pode tentar refazer sua unidade (DaMatta, 1997, p. 61). 

A utilização e manipulação dos símbolos (cortejos, quadros, bandeiras em homenagem aos 

santos, peregrinações, romarias, Congada, Banda de Couro, Banda Phoenix, fogos de artifício, 

músicas, rezas, ladainhas, comidas, bebidas e doces) presentes nos diversos festejos simplificam 

o sentido dado ao mundo pelos participantes. Esses símbolos transcendem a ordem lógica 

racional, são símbolos simples que geram atitudes simples, pressupondo determinada 

interpretação do mundo em que se vive e derivando comportamentos específicos que possibilitam 

interpretações do ser pirenopolino. 

As festas, além de ter uma dimensão ritualística, constituem um lugar a partir do 

envolvimento do participante com o espaço habitado. Os festejos, de outro modo, vão constituir 

um lugar específico com prática e conteúdo emocional, em que 

a ligação entre o indivíduo e a comunidade com seu lugar, através do tempo, faz com que as 

modificações sofridas no lugar sejam incorporadas e reforçadas, propiciando o surgimento da 

sensação de que o lugar teria mantido suas características e persistido como entidade distinta. 

(Ferreira, 2002, p. 47) 

A relação do indivíduo com o seu lugar vai transformá-lo em uma entidade distinta, 

depositária de uma memória individual e coletiva, progressivamente acumulada. Tal memória vai 

agir sobre a sociedade local porque está carregada de valores internalizados, adquirindo uma 

configuração própria na consciência coletiva (Sanchis, 1983). O pirenopolino, apoiado na 

concretude do mundo vivido, sedimentado de emoções e experiências, constrói de maneira 

singular sua história, seu modo de ser no mundo. 

As festas não se acabam, as festas não têm fim 
As experiências humanas são repletas de significados, onde “alcança-se a identidade de um 

lugar pela dramatização das aspirações, necessidades e ritmos funcionais da vida pessoal e dos 

grupos” (Tuan, 1983, p. 197). As festas de Pirenópolis propiciam entendimento da experiência 

vivida por seus participantes, o que contribui para sua perpetuação enquanto fenômeno da cultura 

local, tendo uma função integradora, servindo para definir o sentimento de pertencimento da 

comunidade local: 
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[...] sendo um acontecimento para se sentir com arte e uma intensa fé compartilhada, o sentimento 

dominante nos rituais tradicionais dos catolicismos rústicos não é nem o arrependimento (que ele 

fique para a breve Semana Santa de cada ano), nem o pesar (mesmo quando se celebra por um 

morto), nem o poder majestoso e terrível do sagrado. Ele é uma espécie de ingênuo e poderoso 

maravilhamento que por algum tempo se partilha. Uma alegria por se estar “aqui”, vivendo “isto” 

entre todos. (Brandão, 2004, p. 29) 

Ao trazer para o presente festejos do passado, provoca-se um inter-relacionamento entre 

presente, passado e futuro, transcendendo o tempo. E, ao criar novas formas de intervir no 

espaço, criando o espaço ritualístico, festivo e religioso, transcende-se também o “espaço”. As 

festas não indicam um resgate do passado, pois o que está em jogo é a sua realização no presente. 

Os rituais são reapropriados, ressignificados, e passam a fazer parte do cotidiano festivo do lugar. 

Norteiam, portanto, ações presentes, servindo de momentos de discussão de temas atuais, sejam 

políticos, sejam religiosos, sejam sociais. Os rituais fornecem, assim, elementos para uma 

interpretação da história local, imprimindo novos significados, novas dimensões. 

Diante das intensas e rápidas transformações experimentadas nos últimos vinte anos pela 

cidade, diante das alterações dos espaços de participação na vida social local, a revitalização das 

festas é percebida como forma de intervir sobre a realidade, utilizando, para isso, seu caráter 

simbólico, seu conteúdo social e sua tradição. Os símbolos presentes funcionam como “marco” 

do espaço festivo, delimitam a região de realização do festejo e dão sentido aos rituais. São ao 

mesmo tempo “instrumentos” usados para domínio do lugar e reconhecimento da perda deste 

diante da “Modernidade”, sendo percebidos como locus de resistências das manifestações 

culturais. 

As manifestações ligadas às festividades locais carregam em si uma linguagem própria. 

Como instrumento representativo da cultura popular, os monumentos possuem elementos 

constitutivos das identidades do lugar. Apesar dos vários problemas inerentes à sua preservação, 

as igrejas vivenciam um processo de ressimbolização, e os rituais ali realizados permanecem 

como importantes momentos de manifestação dos sentimentos de pertencimento de uma 

coletividade. 

“A maioria dos monumentos responde, entre outras, à expectativa dos sentidos ou do 

espírito tanto quanto as criações novas e modernas poderiam fazê-lo [...] em outras palavras, que 
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[o monumento] dê a impressão de uma perfeita integridade, inatacada pela ação destrutiva da 

natureza” (Riegl, 2006, p. 91). 

As igrejas compõem as memórias espaciais e festivas da cidade, estando ligadas ao 

sentimento de pertencimento, que se vincula ao que Halbwachs (2004) denomina “memória 

coletiva”, cujo passado não é preservado, mas reconstruído coletivamente com base no presente. 

Ao realizarem-se ano após ano, os festejos ligados aos rituais ocorridos dentro e/ou ao redor da 

Matriz reproduzem continuamente as memórias de acontecimentos ou estados passados, por isso 

os festejos são ainda significativos para a cidade. Portanto, “a „integridade‟ da tradição não deriva 

do simples fato da persistência sobre o tempo, mas do „trabalho‟ contínuo de interpretação que é 

realizado para identificar os laços que ligam o presente ao passado” (Giddens, 1997, p. 82). 

As diversas festas constituem o modo de ser dessa comunidade transcendendo o tempo e 

persistindo na manutenção da tradição do lugar, permitindo a seguinte síntese do modus vivendi 

da população local: 

[...] em Pirenópolis não se percebe ruptura entre a vida comum e a vida da festa, não apenas porque 

os elementos constitutivos de sua identidade estão presentes em todos os momentos da vida social. 

Mas especialmente porque o cotidiano dos pirenopolinos é feito da preparação e fruição de um ciclo 

contínuo de festas, de ensaios de peças teatrais e das cavalhadas. (Alves, 2004, p. 96) 
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 Resumo: Neste artigo verificamos o modo como as populações no meio rural 

percebem as doenças e a morte. Realizamos nossa análise a partir de relatos de 

doenças, de mortes e de rituais funerários da referida população. Percebemos que, 

embora os traços predominantes da cultura rural não se restrinjam à intensa 

presença da religiosidade e da centralidade da família, são essas as características 

mais acionadas nas concepções de morte e ressignificações das relações cotidianas 

a partir da experiência da morte de algum familiar ou membro da comunidade. 

Notamos também que o evento “morte” se constitui um tempo e um espaço 

marcados por manifestações de solidariedade, mas também de reafirmação ou 

mesmo de agudização de diferenças, pautadas nos conflitos individuais ou de 

grupos, onde os elementos simbólicos se ressignificam nos arranjos estruturais 

dos sistemas de interação locais. 

 Palavras-chave: Religião; Funerais-Morte, meio rural. 

A compreensão da doença no meio rural, assim como outras dimensões da vida 

cotidiana, como meios de subsistência, padrões de relação entre o homem e a natureza, 

nascimento, matrimônios etc., é pautada por uma relação mística com os fenômenos em 

questão. No caso relativo à saúde, o conceito, o sentimento e a lida com essa categoria 

estruturante da cultura rural trazem informações relativas ao processo de adoecer, 

entendido como entidade dinâmica, e o doente é visto como entidade concreta. Sendo 

assim, a morte é compreendida como o fruto final de um processo, cujo desenrolar é 

                                                 
1 Possui doutorado em Ciências Sociais e da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo 

(1998). Atualmente, é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Tem 
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Catolicismo, tradições culturais, gênero e Cristianismo. E-mail: cetelemos@uol.com.br. 

2 Antropólogo. E-mail: joao.moreira@funasa.gov.br. 
3 Antropóloga. 

mailto:cetelemos@uol.com.br
mailto:joao.moreira@funasa.gov.br


Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 94 

interpretado por várias leituras e várias abordagens relativas ao estancamento desse 

processo. 

O conceito de doente é um construto social, que se dá dentro das culturas, em 

contextos de relações de interetnicidade e entre diferentes segmentos históricos, a partir 

de informações disponíveis na memória coletiva das populações. Nessas memórias, aos 

conhecimentos da tecnologia e aos rituais próprios daquela cultura se incorporam 

informações sobre práticas sociais consubstanciadas pelas respostas efetivas às ações 

praticadas, constituindo-se, então, o conceito de doença e morte a partir de experiências 

concretas e de interpretações polissêmicas de significados e resultados. 

Com relação ao tema “morte no meio rural”, este trabalho se ateve a realizar um 

olhar sobre os ritos relativos à morte no referido meio no estado de Goiás, mais 

particularmente em duas regiões geograficamente distintas: a região de São Luiz do 

Norte, abrangendo o município de Goianésia, e o município de Abadiânia e entorno. 

A técnica aplicada foi a da entrevista dirigida especificamente ao tema, de forma 

mista: livre e orientada. Com moradores de áreas rurais, mais especificamente 

minifúndios, habitados e geridos por famílias nucleares onde o padrão se enquadrava de 

forma mista entre a subsistência direta da terra, através do cultivo e da criação, bem 

como de outros meios, entre eles as aposentadorias, trabalhos assalariados fixos ou 

temporários e auxílios governamentais, tais como renda cidadã etc. 

Utilizou-se a gravação convencional, por meio de gravador portátil, tipo “cassete”, 

e posterior decupagem do material colhido nas duas etapas da pesquisa. 

Como forma de apresentar nossa análise, estruturamos nosso artigo da seguinte 

forma: em um primeiro momento, fizemos uma abordagem conceitual sobre a cultura 

rural, de modo geral, e, em um segundo momento, abordamos a concepção de morte no 

seio dessa cultura, tendo por material empírico os dados coletados em nossas 

entrevistas. 

Cultura rural 
Considerando a polissemia em torno do conceito de cultura, a diversidade de 

abordagens, interpretação e aspectos destacados pelos estudiosos em relação a este 

termo, assim como os limites definidos para esta análise, faz-se necessária uma reflexão 

que pelo menos situe o sentido da palavra e o quanto ela representa. 
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Na perspectiva de Laraia (1986), o conceito de cultura foi-se configurando ao 

longo de um grande espaço de tempo e em uma diversidade de situações. Para o referido 

autor, 

no final do século XVIII e no principio do seguinte, o termo germânico Kultur era 

utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a 

palavra francesa Civilization referia-se principalmente as realizações materiais de um 

povo. Ambos os termos foram sintetizados por Edward Tylor (1832-1917) no vocábulo 

inglês Culture, que “tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que 

incluí conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade 

ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. (1986, p. 25) 

Portanto, a palavra cultura, originária do latim colere, etimologicamente possui o 

sentido de cultivar, cuidar da terra, das plantas e dos animais, o tratamento ou o cuidado 

de tudo que se relaciona à agricultura (cf. Chauí, 1989). 

Como vemos, raras são as palavras que podem derivar tanta diversidade de 

significados e pertença no vocabulário humano durante tantos anos como a palavra 

cultura. Os diversos sentidos da palavra fazem entender o quanto o ser humano é sujeito 

ativo no mundo, ou seja, criador e transformador da realidade, cultivador de suas 

condições de vida em sociedade. Isto é, traz a memória de um trabalho sistemático, 

contínuo e cumulativo ao longo do tempo. Como substantivo, o cultus expressa não só o 

cultivo das coisas sobre a terra, mas também o tratamento e o culto da fé, hábitos, 

costumes, símbolos, valores, saberes, festas, tradições, que devem ser transmitidos de 

geração em geração. 

Portanto, cada vez mais vai ficando claro que o termo cultura envolve e aproxima 

tudo que está ligado à vida com seu jeito de ser e ler o mundo e, aos poucos, os 

significados ganham sentidos e formas com intenções intensas que geram o que nasce 

no seio das comunidades, e o que é próprio dela. É o ajuntamento do que não se pode 

perder, como é o caso dos significados conferidos à morte e aos funerais no meio rural. 

Como afirma Octavio Ianni, “a cultura não é inocente”. Em cada situação e 

contexto histórico a cultura cria-se e recria-se por meio de diferentes formas e intenções. 

Em sua dinâmica se expressa, se relaciona e se reproduz de maneiras diversas entre 

grupos e comunidades. Inseparavelmente do que comporta e compõe a vida em 

sociedade, a cultura se situa no contexto das relações, dos antagonismos e das 

diferenças sociais. Assim, afirma Ianni (1992, p. 143-145): 
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Todas as expressões culturais criam-se e recriam-se no jogo das relações sociais. Mesmo 

quando aparecem paradas, acham-se em movimento. A cultura tem vida, com a vida da 

sociedade, dos grupos raciais, regionais, religiosos e outros, da mesma forma que com a 

vida das classes: burguesia, campesinato, operário, setores médios. 

Sendo assim, o desafio que a nós está posto neste momento é o de adentrarmos em 

uma cultura em particular, a cultura rural. Mas quais são as características 

predominantes dessa cultura particular? Uma das características marcantes da cultura 

rural é a presença da religiosidade, que permeia a maior parte das concepções e das 

práticas cotidianas daquelas populações. 

Sobre esse aspecto Pessoa (2005) afirma que até metade do século XIX, antes do 

período de romanização, a organização do Catolicismo no Brasil, sua capacidade de 

atendimento religioso, estava na estrutura de casas e igrejas instaladas nas cidades, ao 

contrário do que se refere à população rural. Afirma o autor que o 

atendimento religioso no campo era garantido por associações, confrarias, rezadores, 

beatos, irremediavelmente à margem do controle oficial católico. Essa situação definiu, 

no quadro religioso brasileiro, o que é chamado “catolicismo popular”. Sua principal 

característica é compreender um grande número de símbolos e práticas cuja organização e 

realização independem da hierarquia católica. São práticas religiosas que se situam 

também fora do calendário oficial e dos seus locais de culto. Mas isto não significa um 

cisma ou negação da Igreja. Os sujeitos sociais definidos por essas práticas guardam uma 

grande fidelidade à hierarquia e, em geral, até mantém uma relativa frequência aos atos 

oficiais, especialmente aos sacramentos. (Pessoa, 2005, p. 26) 

Damos ênfase a essa característica da cultura rural porque é essa a forma de 

religiosidade mais perceptível na maneira como aquela população concebe a morte e, 

através dela, significa as relações sociais cotidianas. 

Um outro traço característico da cultura rural é a necessidade de socialização, 

sendo que o espaço privilegiado para que a mesma ocorra é a família. Segundo Brandão 

(1992, p. 102-128), a família camponesa é estatisticamente a detentora da maior porção 

do tempo de convivência e de trabalho de seus membros. Mais que isso, ela é a unidade 

de referência para o meio da vizinhança ou de esferas ainda mais abrangentes de 

relacionamentos no interior da comunidade camponesa. 

Destacando a importância da família para a cultura rural percebemos que Brandão 

vai além, desvendando a motivação que institui os laços familiares na comunidade 
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camponesa. Afirma o autor que o traço marcante da cultura camponesa é a partilha, a 

necessidade de estar juntos, de fugir da solidão. Por essa necessidade o camponês 

organiza sua vida em família, parentesco, vizinhança, grupos de idade, grupos de 

interesse, comunidade. O estar com o outro é a situação culturalmente natural de ser e 

estar. Todos se queixam quando a solidão é longa, são solidários nos momentos de 

dificuldades e são festeiros nos momentos de festas. A solidão não é um costume 

camponês. O solitário é definido como triste, um infeliz, um coitado, alguém que está 

sempre alheio à vida útil da comunidade. 

Se o camponês não quer estar só, a família é o lugar que garante o estar junto de 

forma mais significativa. Aliás, a família é tão importante na concepção das relações 

camponesas que é apresentada como modelo das relações ideais. Ou seja, se alguma 

relação é boa, ela é igual a uma família. 

Embora os traços predominantes da cultura rural não se restrinjam à intensa 

presença da religiosidade e da centralidade da família, são essas as características mais 

acionadas nas concepções de morte e ressignificações das relações cotidianas a partir da 

experiência da morte de algum familiar ou membro da comunidade, tema de que nos 

ocupamos neste artigo. 

Morte no meio rural: uma experiência 
sociocultural e religiosa 

De acordo com Martins (1983), de modo geral os ritos de morte no Brasil rural 

apresentam um eixo comum, de caráter religioso, predominantemente cristão católico. 

Mesmo em suas variantes não católicas, os ritos são perpassados por vestígios católicos, 

reflexo de uma herança católica primitiva de nossa formação colonizadora portuguesa. 

O espaço do ente querido no tempo da memória dos 
que ficaram 

Isto se verifica no modo como são dados os destinos aos defuntos, como, por 

exemplo, a inumação. Esse ato precede uma série de ritos encenados dentro de uma 

esfera, cujo fulcro principal são as manifestações de sentimentos de perda, tanto da 

família do morto, como uma agregação de parentelas e “amigos”, como por um 

sentimento de solidariedade aos que ficam e àquele que parte. Nesse sentido, ao referir-

se à forma como as pessoas percebem a morte, Neves (2004, p. 3) afirma que 
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a primeira consideração a ser feita é que a falência do corpo físico-biológico do “outro” 

representa um fenômeno muito especial para a experiência humana, diante da qual 

percebemos e tomamos consciência da nossa finitude. O trauma provocado pela 

experiência da morte do outro leva à elaboração de mecanismos que ajudam a lidar com a 

morte, visto que a morte do indivíduo afeta o grupo social ao revelar a natureza finita do 

ser. Para Morin (1997), esses mecanismos são de ordem individual, articulando elementos 

do inconsciente e consciente da pessoa, e a ordem coletiva que advém do contexto 

cultural. 

No caso da cultura rural, os tipos de morte, sendo as esperadas, no “seu Tempo”, 

ou aquelas “fora do Tempo”, têm significados e processos distintos na condução de 

funerais. Como exemplo, mortes violentas (suicídios, homicídios, mortes súbitas e de 

causas desconhecidas, acidentes etc.) são aquelas consideradas “fora de Tempo”. Já 

aquelas que são precedidas por eventos mórbidos, de caráter crônico, aliadas ou não a 

determinada faixa etária, onde o morrer é a solução final de um sofrimento sem 

remédio, são as consideradas como no “seu Tempo”. 

É nesse sentido que se pode traçar um ritmo de tempo para os vivos e um de 

espaço para o morto, pois este, tendo findado seu tempo entre os primeiros, terá no 

incerto dos tempos apenas um espaço simbólico de sua passagem no mundo dos vivos, e 

este é o espaço da memória. Ele é gravado na encenação dos ritos fúnebres, com seu 

destino concreto, no mundo dos vivos, em uma sepultura que, cultuada ou não, 

dependendo da importância do morto, com o tempo será esquecida como representação 

concreta de sua passagem, restando apenas as lembranças na memória daqueles mais 

íntimos. Nas falas que seguem, nota-se que no diapasão do dia a dia do camponês a 

transmissão do fato “morte” e todo um significado do que já foi sujeito ficam relegados 

às esporádicas lembranças das gerações seguintes: 

Ele morreu (Joaquim – irmão) acho que com 50 ou 53 anos, ele morreu [...] que ano foi 

bem? Sei bem que foi em setembro – dia 15 de setembro, agora o ano não sei mais não 

[...] quando de Manué, a mãe dessas meninas aí ó, era piquinininha, quando ele morreu. E 

esse menino já tem quinze anos [...] já tem uns trinta anos que ele morreu. (Marcelina, 

Córrego do Cigano, São Luiz do Norte-GO, entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 

2009) 

Ou: 
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Eu era bem piquinininha quando minha vó morreu, muiiito piquininha [...] quando me 

entendo por gente esse cemitério já existia, agora não sei, tem mais gente aí enterrado, há 

o seu Manoel, só alembro desse aí. (Natália, Porto Leocádio, Goianésia-GO, entrevista 

concedida a Moreira e Rodrigues, 2009) 

Pelo que pudemos observar das falas das pessoas entrevistadas, embora haja 

dificuldades no manejo das experiências de morte, os sentimentos experienciados 

passam, ficando marcas indeléveis na memória das pessoas. 

O funeral como um espaço de reforço dos laços de 
solidariedade social 

Um outro aspecto relevante que se destaca nos espaços de morte e de funerais no 

meio rural é a prática de solidariedade. Isso ocorre porque a morte envolve contingentes 

de testemunhos solidários. No decorrer do funeral aglomeram-se em torno do morto 

pessoas envolvidas num sentimento de solidariedade e pungente contrição, onde a 

tessitura de laços presentes de parentesco e de amizade é reforçada no sentimento de 

solidariedade espontânea e através do próprio ritual, como bem o define a fala a seguir, 

que relata como eram os velórios em sua comunidade: 

A pessoa ficava na casa, os vizinho reunia ali mesmo. Uns fazia o caixão de tabua, e 

rumava para li mesmo [...]. Chamava os vizinhos e aí uns dava banho, outros fazia o 

caixão, passava a noite rezando com o defunto. Aí, no outro dia enterrava, carregava nas 

costas e enterrava. (Divino “Cachimbinho”, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, entrevista 

concedida a Moreira e Rodrigues, 2009) 

O reforço dos laços de solidariedade que acontece no espaço dos funerais no meio 

rural, como bem o demonstra a fala que acabamos de ver, pode ser melhor entendido à 

luz do pensamento de Neves (2004, p. 4). A referida autora, analisando o papel social 

desempenhado pelos funerais, afirma que a relevância do sistema simbólico que define 

as concepções de morte e as condutas diante do ocorrido pode ser observada nos 

velórios, quando os indivíduos próximos ao falecido (familiares, parentes, amigos etc.) 

se reúnem para homenageá-lo. Afirma a autora que 

esta reunião em torno do falecido garante a afirmação do grupo pelo fortalecimento das 

relações sociais e dos valores, regras e costumes. O sistema cultural de morte configura-



Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 100 

se, portanto, como uma instituição de coesão social, expressa pela solidariedade entre 

indivíduos diante da morte. 

A forma como os laços de solidariedade são reforçados nos espaços de morte e de 

funerais no meio rural remete à característica cultural dessa população, conforme já 

destacamos, a partir do pensamento de Brandão, quando o autor afirma que o camponês 

não tolera o estar só. No entanto, o estar com o outro no meio rural, como em qualquer 

outro espaço social, traz consigo a necessidade de conviver com as diferenças de 

posturas e de concepções sobre os mais diferentes aspectos que compõem a vida social, 

até mesmo a forma de conceber a morte e os rituais funerários, como veremos a seguir. 

O funeral como um espaço de expressão da 
complexidade das relações sociais cotidianas no 
meio rural 

Nota-se que o evento “morte” se constitui um tempo e um espaço marcados por 

manifestações de solidariedade, mas também de reafirmação, ou mesmo de agudização 

de diferenças, pautadas nos conflitos individuais ou de grupos, onde os elementos 

simbólicos se ressignificam nesses arranjos estruturais de sistemas locais, como se 

verifica na fala de D. Nenzinha sobre sua filha, referindo-se a uma tragédia ocorrida na 

área rural de Abadiânia-GO, em 1982, com o desabamento da igreja onde estava sendo 

realizado o casamento do Hélio. Na referida tragédia morreram três pessoas, entre elas a 

filha de D. Nenzinha: “É, a desgraça aconteceu no casamento daquele traste do Hélio, 

aquilo não presta não. Minha filha foi no casamento dele só pra morrer. Da família dele 

não morreu ninguém” (Dona Nenzinha, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, entrevista 

concedida a Moreira e Rodrigues, 2009). 

Portanto, como se pode perceber, se a morte e o funeral se apresentam como 

espaços de reforço dos laços de solidariedade social, eles também são espaços em que a 

complexidade das relações cotidianas aparece com mais nitidez. 

Afirma Neves (2004, p. 4) que as formas como as sociedades se organizam para 

domar o evento da morte expressam as diferenças presentes no interior das formações 

sociais. Nelas estão presentes, além da coexistência de formas diversas de atribuir 

sentidos à morte, as condições reais de existência das pessoas que delimitam as 

possibilidades de realizações dos rituais de morte e que compreendem a estrutura e 

organização das sociedades humanas. Em nosso campo de pesquisa percebemos que é 
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nesses momentos (da morte e do funeral) que a estrutura social das desavenças, das 

intrigas e dos embates de crença de cunho religioso se apresenta. Trata-se do caso 

referido das três mortes ocorridas pelo desabamento da igreja durante um casamento. 

Morreram a filha de D. Nenzinha, católica praticante; a filha de D. Maria, também 

católica; e a filha do compadre Nêgo (compadre de D. Maria), adventista. O interessante 

é que, na comoção pelas perdas, nos primeiros momentos, com a remoção e preparo dos 

corpos, bem como com as questões legais que antecedem a liberação (trâmites no IML – 

no caso dessas mortes, desabamento em local público), nem os católicos nem os 

adventistas se tocaram para as particularidades do espaço sagrado onde seriam veladas 

as defuntas, só na hora dos ritos o conflito aflorou. Ressalte-se, ainda, o fato de que os 

adventistas, por questões solidárias e laços de afinidade, se encontravam na igreja 

católica para a cerimônia de casamento do dito Hélio (é óbvio que em momento anterior 

ao da catástrofe): 

O velório das três foi na igreja. Quando já foi perto da meia-noite, eu falei pra mulher do 

Nipolino: “Dona Maria, não fizeram oração pra ele, aquele é crente; a minha (filha) até 

agora nós não fizemos prela”. Ela (Dona Maria) falou: “Vou falar pro compadre Nêgo 

[...]”. Ela falou: “Ó compadre Nêgo, você não acha ruim? Você não fez nada pra sua 

[filha], nós vamos rezar um terço pras meninas”. Quando principiou a reza do terço, ele 

pegou a dele e levou pra igreja dos crentes. Falou assim: “Eu falei pra vocês não [...]”. E 

falou assim: “Que pra ela não ir pros caminhos dos inferno, ela foi pra igreja deles”. 

(Dona Nenzinha, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, entrevista concedida a Moreira e 

Rodrigues, 2009) 

Essas falas vão expressando os diferentes significados conferidos ao bem e ao 

mal, ao inferno e ao céu, e mesmo à crença na felicidade eterna do morto no outro 

mundo. Felicidade que já está sendo manifestada aos vivos na figura do defunto, pela 

expressão de sua face, pois “todo mundo falou que quando levou ela pra lá, pra outra 

igreja, a deles, ela até mudou de feição, ela mudou de jeito” (Maria, filha da Nenzinha, 

no mesmo diálogo, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, entrevista concedida a Moreira e 

Rodrigues, 2009). Ou ainda: “E lá nesse outro lugar – lá junto com a minha filha, ela 

tava com sorriso bonito, essa mulher; e quando levou pra lá, disse que ela ficou triste, 

acabou a feição dela” (Dona Nenzinha, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, entrevista 

concedida a Moreira e Rodrigues, 2009). 
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Nesse caso, os significados conferidos aos signos do local do velório, igreja 

católica e igreja protestante, se expressam na leitura feita a partir das expressões faciais 

dos mortos. O significado de felicidade, de céu e de inferno evidenciados nas 

expressões faciais dos finados vão indicando o que, para aquela população, é 

caracterizado como melhor ou pior. Como as faces dos mortos exprimiram alegria, esse 

fator despertou nos fiéis um sentimento de bem-estar. 

Sentimento oposto a esse é o evidenciado na fala do senhor Luiz, esposo da 

Marcelina, que manifestou repulsa e ao mesmo tempo comiseração diante de uma morte 

violenta, no caso do suicídio de uma senhora perturbada mentalmente. O referido 

informante foi testemunha do fato acontecido e participante do translado e do 

sepultamento do corpo em condições, como ele mesmo descreve, totalmente atípicas e 

até mesmo representando um quadro macabro. No entanto, pelo que podemos perceber 

através de sua fala, a lembrança agora distante do fato traz na sua descrição uma ponta 

de pilhéria, que disfarça o pavor gerado antanho: 

Murria gente aí, era cerradão, geralzão. Onde ficava mais perto, enterrava aí mesmo [...] 

Eu era mulequinho novo, dezesseis anos. Morreu uma mulher enforcada lá, e chuuuvendo 

rapaz. Ela era meio adoentada da cabeça. Amarrou uma corda perto e subiu num 

fogãozinho assim, ó. E chuuuva rapaz... e chuva rapaz, que Deus dava assim, olhe! Aí fui 

eu, meu pai e mais dois caras lá. O rio tava cheio, não tinha jeito de ir pra lugar nenhum. 

Não tinha carro, não tinha cavalo também não. Não tinha jeito de sair não, não tinha 

estrada, não tinha nada. Ia tudo a cavalo, como é que faz? O velho pegou um pau, 

amarrou uma corda na velha assim, botou um lençol. Eu, muleque novo, rapaz! Fui ajudar 

a carregar a velha. A velha com a cabeça balançando assim – olha! Rapaz, fiquei com 

pena... não dormi de jeito nenhum. Fiquei acordado, vendo a velha balançá assim. (Seu 

Luiz, Córrego do Cigano, São Luiz do Norte-GO, entrevista concedida a Moreira e 

Rodrigues, 2009). 

Essa narrativa expressa a dureza dos sentimentos experienciados diante da 

precariedade da vida, tanto enquanto carência material (necessidade de transporte 

adequado e de estradas para poder transportar o morto) como em relação ao próprio 

respeito devido aos mortos. Estas outras narrativas apontam para sentimento semelhante 

em relação à precariedade da vida cotidiana, que se torna mais evidente nos momentos 

de morte e de funerais: 
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Eu já passei noite assim com defunto, foi muito [...] Outro enterrava era no meio do 

cerrado, não levava pro cemitério nada [...] Arrumava no meio do cerrado, e plantava o 

caboclo lá. Arrumava o cruzeiro lá. (Divino “Cachimbinho”, Capoeira Chata, Abadiânia-

GO, entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009) 

Ou: “Ficaram esperando a família dela toda a vida, e ela foi passando de hora, né, 

aí eles enterraram aí mesmo” (Marcelina, Córrego do Cigano, São Luiz do Norte-GO, 

entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009). 

No caso descrito pelas pessoas por nós entrevistadas, faz sentido a afirmação de 

Hertz (1978) de que a dimensão coletiva e a dependência de concepções e ritos em 

relação à morte configuram um sistema que tem como objeto de elaboração a própria 

morte. Ao fazer isso, afirmam-se e se reproduzem as estruturas e as lógicas das 

concepções de vida e de relações da população em questão. Sendo assim, pensamos não 

ser necessário destacar aqui a intensidade da dor que acompanha essas experiências, 

considerando o peso dado à religiosidade na cultura camponesa, conforme destacado 

anteriormente, a partir do pensamento de Pessoa (2005). Entendemos que, se para o 

camponês a religiosidade é um elemento ativo em sua cultura, a morte e o cuidado com 

os mortos é um dos aspectos centrais na religiosidade da referida população. 

Cemitério: um espaço em que os laços de 
parentesco se ampliam 

Um outro aspecto destacado pelas pessoas por nós entrevistadas em relação às 

suas concepções de morte e de funerais foi o significado conferido aos cemitérios. Para 

elas, esses espaços se configuram como o locus em que as relações de parentesco se 

consolidam e se ampliam tanto em relação à ancestralidade quanto em relação às 

referências de quem são os parentes, estendendo-se aos parentes dos parentes. Sobre o 

significado do lugar destinado aos mortos, afirma Hertz (1978) que as práticas de duplo 

sepultamento, incineração, exposição cadavérica ou inumação evidenciam, em sua 

essência, a necessidade de os grupos sociais conservarem aquilo que da morte fica: os 

ossos humanos. Trata-se da metáfora da eternidade dos ossos que confirma a entrada do 

indivíduo na sociedade dos mortos e a garantia da continuidade social, com o retorno da 

comunidade à vida normal. 

Essa concepção pode ser percebida nas referências feitas ao grau de parentesco 

das pessoas sepultadas no cemitério da comunidade local, conforme evidenciam os 
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seguintes depoimentos: “Enterrado lá só tem Benedito, o marido da Patrícia, desse povo 

que mora ali, é parente de uma parente nossa, porque a mulher dele é minha tia, ele 

também tá enterrado ali” (Natália, Porto Leocádio, Goianésia-GO, entrevista concedida 

a Moreira e Rodrigues, 2009). 

Ou: “Enterramos tudo na Lavrinha, a mulher do meu tio, a primeira a ser 

enterrada nesse cemitério. Não tinha negócio de enterrar por aqui não, era tudo na 

Lavrinha” (Marcelina, Córrego do Cigano, São Luiz do Norte-GO, entrevista concedida 

a Moreira e Rodrigues, 2009). 

E: 

Aí enterrou filha de uma irmã minha, umas criancinhas com morte de mal de sete dia, né 

[...]. Aí ela vai lá, né, todo o dia de Finados – acender as velas, leva umas florzinhas, toda 

vez ela vai. Foi enterrado também um tio meu, não era tio meu, mas era casado com uma 

tia minha. (Marcelina, Córrego do Cigano, São Luiz do Norte-GO, entrevista concedida a 

Moreira e Rodrigues, 2009) 

Os depoimentos acima nos levam a considerar o pensamento de Neves (2004, p. 

6) quando afirma que a influência dos mortos na vida social leva a considerar que a 

sociedade se compõe de vivos e ancestrais, por isso a morte é afirmada como uma 

condição provisória – liminar –, através da qual o indivíduo ascende à posição social de 

ancestral. Para a autora, 

estes procedimentos não estão distantes da nossa prática de construção dos mausoléus 

para nossos parentes mortos, como se fossem verdadeiras casas. Ou quando removemos 

seus ossos das sepulturas para reuni-los com os de outros parentes que morreram antes, 

como se assim preservássemos a história do que somos. 

Fica também explícito nas falas que a sagração de um espaço aos mortos se dava 

por causa das necessidades das inumações e das dificuldades de translados a outros 

campos santos, já sagrados em outros tempos e lugares. Isso demonstra, ainda, que a 

dispersão de grupos familiares, nesses casos, pela distância, pela demora na espera de 

parentes para despedidas finais e pelo estado já avançado de putrefação dos cadáveres, 

obrigava a improvisar espaços, sejam a ermos dos gerais, sejam em locais escolhidos 

sem uma determinação significativa, relativa ao imaginário religioso, ou não, mas que 

sagrava tal espaço a partir do uso desses e de outros sepultamentos, pois a partir daí 

passavam a sepultar e cultuar seus mortos. Resta destacar que, considerando a 
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centralidade da família como elemento integrante da cultura rural, esta sofre grandes 

danos pelo fato de não se ter um cemitério reconhecido, onde seus membros pudessem 

ser enterrados em um mesmo espaço. 

Morte e funerais: espaços que refletem mudanças no 
tratamento dado às questões centrais da cultura 
camponesa 

Como vimos refletindo até agora, a morte e o funeral são espaços de expressão e 

de ressignificação dos laços sociais daquela população. Enquanto espaço de expressão 

do que ocorre na vida cotidiana do meio rural, a morte e o funeral atualmente se 

apresentam como um espaço que evidencia as muitas mudanças por que passa a cultura 

rural em outras dimensões da organização da vida social. Os depoimentos que 

analisamos até agora se referem às mortes que ocorrem na casa de familiares e o funeral 

é organizado também por seus familiares, seus parentes, amigos e vizinhança. 

Considerando a centralidade da figura da família e também o peso conferido à 

religiosidade nas comunidades rurais, a experiência da morte e a realização dos funerais 

nesses moldes constituíam-se espaços privilegiados de consolidação dos aspectos 

principais da referida cultura. É como afirma Neves (2004, p. 6): 

O “morrer em casa” é tão significativo para o moribundo quanto para a família. Não se 

trata apenas de uma atitude, representa uma prática reconhecida socialmente, que inspira 

dignidade à família. Ou seja, ao aprovar e assumir a atitude de “morrer em casa”, a 

família distingue-se perante o grupo social como sujeitos “habilitados” no trato com a 

morte e pela solidariedade com o moribundo, sendo creditada ao tomar para si o encargo 

com o processo mórbido e irreversível que resultou na morte. A rede social mobilizada 

reforça a solidariedade para com a família e o respeito que alegam ter resultado dessa 

experiência na comunidade. 

Ainda visando destacar a importância que a morte em casa tem para as pessoas, 

Neves afirma (2004, p. 7) que “a casa figura como o espaço da vida social no qual se 

expressa o domínio da história pessoal e é onde se é reconhecido em sua singularidade. 

As relações sociais que aí se desenrolam são de natureza diferente, dispensam o 

formalismo”. No mesmo sentido segue o pensamento de DaMatta (1985), para quem o 

domínio da casa e das relações parentais é demarcado pela dimensão afetiva. Essa 

dimensão se reforça em situação de morte, pois nessas situações se concentram as 
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formas de afeição, apoio, cuidados, atenção, e de ajuda a bem morrer. Para DaMatta, 

embora os conflitos e desavenças também possam emergir nas experiências de 

enfrentamento de morte “em casa”, a casa permanece sendo o lugar de morrer perto dos 

que podem realizar os rituais necessários ao encaminhamento da alma para a salvação, 

para a vida além-túmulo. 

Se assim é, a cultura rural passa atualmente por grandes perdas em sua riqueza 

cultural, pois, nas informações colhidas em campo, podemos averiguar que grandes 

mudanças estão ocorrendo no meio rural em relação à morte e aos funerais. 

Naquele meio social, até a década de 1960, os sepultamentos ocorriam sem as 

formalidades legais, como o atestado e a certidão de óbito, hoje exigidos, sendo 

classificados como “enterramentos clandestinos”. Em sua quase totalidade, aconteciam 

também sem a assistência eclesial, pois a Igreja, nessas regiões, sempre se mostrou 

ausente, ou de presença esporádica, comparecendo somente em situações especiais, 

como festas religiosas, em missões de desobriga e santas missões. 

A partir de então, paulatinamente a morte passa a se institucionalizar no meio 

rural, tanto por causa das necessidades de enquadramento de aposentadorias, como no 

antigo Funrural, como pelas legalizações de posses e heranças, além de leis rígidas que 

coíbem tais tipos de sepultamentos. 

Nota-se, então, uma ressignificação de todos os ritos relativos à assistência aos 

doentes, passando estes a serem atendidos em centros de referência. Agravando-se o 

estado de saúde das pessoas, são elas transferidas para hospitais. Advindo a morte, 

passa esta a ocorrer nos hospitais. Sendo assim, as mortes mudam seu lugar de 

ocorrência. A morte agora é no hospital, fora da família e longe do circuito social do 

doente, futuro moribundo e defunto. Como afirma Neves (2004, p. 8), 

a permanência do doente no hospital delimita a ameaça da morte aos domínios do serviço 

de saúde e ao âmbito do sujeito acometido. A família participa do processo, mas a morte 

ocorre no âmbito hospitalar. Com a morte aciona-se uma rede de agentes responsáveis 

pelo tratamento a ser dado ao cadáver (maquiagem para disfarçar os sinais da morte, por 

exemplo) e as casas funerárias, para o velório e o sepultamento. 

Nessa perspectiva, quando o prognóstico é o de um caso terminal, sem os 

indicativos de “morrer em casa”, “desenganados”, “terminais”, entra em cena a 

assistência das funerárias, que removem o cadáver e promovem o velório e 

sepultamento dentro dos moldes mínimos e corriqueiros dos acontecimentos similares 
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urbanos. Portanto, pelo que estamos percebendo em nossa pesquisa, na cultura 

camponesa está ocorrendo o que afirma Neves (2004, p. 9): 

Diferentemente de pequenas sociedades, nas formações sociais modernas o esforço de 

superação da morte está restrito ao círculo daqueles que estão próximos ao que morre, de 

maneira que são eles os responsáveis em conter o perigo que a morte representa. Os 

esforços familiares buscam, por um lado, conservar a unidade do grupo e, por outro lado, 

contornar a negatividade da morte. Para tanto, utilizam práticas sociais que transformam 

os impulsos negativos provocados pelo evento em benefícios para o grupo ou para a 

sociedade. 

Persiste, no entanto, o aparato simbólico religioso, com a observância do tempo 

mínimo de velar o morto, as velas, as rezas, agora mais persistentemente as missas de 

corpo presente ou do sétimo dia, a visita do sétimo dia à cova, a instalação da cruz, ou 

um arranjo mais trabalhado do espaço do morto-sepultura. No entanto, o congraçamento 

de amigos e parentes mais distantes foi dificultado pelos deslocamentos aos meios 

urbanos, onde esses velórios geralmente ocorrem. Os comes e bebes desses eventos, 

segundo depoimentos colhidos, ficam limitados a água e cafezinhos, fornecidos no 

pacote funerário. Não são mais como antigamente, como relatam os seguintes 

entrevistados: “[...] porque o povo vinha tudo. Matava boi, fazia biscoito pro povo 

comer a noite toda [...] e as rezadeiras vinham rezar, né. Passava noite inteirinha elas 

rezando, bebendo cachaça, era o que tinha, e comendo biscoito, tomando café” (Dona 

Nenzinha, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 

2009). Ou ainda: “Tinha que dar janta pro pessoal que passava a noite [...] quem fazia a 

janta era a dona da casa mais outras mulheres que vinham [...] eu já passei noite assim 

com defunto foi muito” (Divino “Cachimbinho”, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, 

entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009). 

No entanto, se a mudança do local da morte e dos funerais significou perdas para 

a riqueza cultural do camponês, por causa da centralidade na família, no desejo de não 

estar só e na religiosidade, tal passagem, segundo as pessoas entrevistadas, também 

trouxe ganhos em termos de praticidade. A impressão geral passada pelos informantes é 

que este novo sistema veio em muito facilitar a vida da família do morto, tanto no que 

diz respeito às encomendas do corpo quanto ao transporte para um lugar determinado e 

coletivo. Além disso, sabe-se ao lado de quem e com quem vai ser sepultado seu morto. 

Sendo assim, independente da distância ou do lugar de morada, os laços de afetividade 
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parental estarão assegurados na eternidade por um lugar único, determinado, coletivo e 

sagrado de forma institucional e religiosa – “o campo-santo urbano”, o cemitério 

municipal. Dessa forma, o indivíduo do meio rural, hoje, quer pela via do morto, quer 

pelos vivos via morto, é um munícipe. 

Há que se reparar, ainda, que, mesmo simplificando e escamoteando grande parte 

dos ritos, o camponês, aquém dos custos, e, ao que parece, um compensa o outro, se 

sente confortável com as novas regras e com as adaptações rituais modernas que o meio 

urbano, nessa fronteira rural-urbano, oferece aos ritos de morte ao homem do campo. 

Vejamos estes depoimentos: 

O motivo de enterrar ali é que de primeiro não tinha carro aqui, era difícil. Agora não, 

tem a funerária que pega, leva aonde for enterrar. De primeiro não, o povo carregava era 

na cacunda. (Natália, Porto Leocádio, Goianésia-GO, entrevista concedida a Moreira e 

Rodrigues, 2009) 

 

Nesse tempo carregava era na rede, não tinha esse negócio de carro, não tinha nada. 

Punha lá na rede e punha no pau, punha na cacunda e vai levando. Agora tá melhor, tem 

funerária e cemitério do município. (Marcelina, Córrego do Cigano, São Luiz do Norte-

GO, entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009) 

 

Antigamente, coisa de muitos anos, tinha esses cemitérios aí na roça. Inclusive ali mesmo 

tinha um, tá bodado (com criação de bodes). Perto da Abadiânia tinha outro; no 

município de Silvânia, acolá, tinha outro; lá no município de Vianópolis tinha outro; no 

município de Lexânia, aqui tinha outro [...] Aí agora não enterra mais. Agora tem que 

levar pra cidade. Aí tem que ligar na funerária e eles buscar o corpo [...]. Agora tem que 

ligar na funerária, tem que comprar o caixão, tem que arrumar documento; e de primeiro 

não tinha nada disso. Mas bom, fica mais caro, mas não dá trabalho como dava. Funerária 

faz tudo. (Divino “Cachimbinho”, Capoeira Chata, Abadiânia-GO, entrevista concedida a 

Moreira e Rodrigues, 2009) 

Os depoimentos expostos levam-nos a mencionar o pensamento de Neves (2004, 

p. 9) ao se referir às mudanças socioculturais que ocorrem na atualidade no que diz 

respeito às concepções de morte e aos rituais funerários. Afirma a autora que, 

na perspectiva contemporânea, as práticas funerárias têm assumido um caráter 

pragmático, consequência da vida moderna (a restrição do espaço nos cemitérios, a 

tendência à incineração, velórios realizados nas funerárias etc.), o que não impossibilita o 
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empreendimento cultural sobre o fenômeno da morte, mas lhe fornece outra configuração. 

Estamos, de qualquer forma, dando um destino aos nossos mortos, coerente com o que as 

sociedades modernas têm elaborado para exorcizar o fenômeno e promover a aceitação 

dos vivos. 

Portanto, embora as mudanças socioculturais destacadas por Neves também 

possam ser perceptíveis em nosso campo de investigação, também nele há uma 

preocupação para que os significados conferidos à morte e aos ritos funerários, ainda 

que em contextos de mudanças e de fronteira entre o rural e o urbano, não percam suas 

dimensões integradoras, de expressão e de ressignificação das relações sociais daquela 

população. 

Ideias conclusivas 
Neste trabalho apreende-se de forma sincrônica e diacrônica que os ritos de morte 

vão perdendo, ou ressignificando, suas categorias simbólicas. Entendemos, com Morin 

(1997, p. 31), que, ao sufragar o seu morto, a família e os amigos, quer no passado, quer 

no presente, não deixam de exprimir os momentos de tensão e conflito deste singular 

evento. Para o referido autor, a morte é um marco humano significado pela cultura, 

onde, ao longo dos tempos e em qualquer grupo humano, ela se inscreve como 

consciência da inevitabilidade de sua ocorrência, ainda que uma consciência incômoda, 

pois “[...] não se trata mais de uma questão de instinto, mas já da aurora do pensamento 

humano, que se traduz por uma espécie de revolta contra a morte” (Morin, 1997, p. 31). 

Dessa forma, a cultura atual não se estrutura apesar da morte e contra ela, mas 

contendo-a em si, pois “só existe organização pela, com e na morte” (Morin, 1997, p. 

12-13). 

Entendemos, no entanto, que não podemos afirmar que os ritos de morte perdem 

com isso sua eficácia como elementos estruturantes da cultura rural, apesar de deixar de 

envolver uma gama maior de pessoas, ou mesmo famílias. Para fazer tal afirmação, 

carecemos de um melhor e mais aprofundado estudo etnográfico, que permita captar 

variáveis simbólicas que marquem o tecido social nessas populações na 

contemporaneidade. 
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O Cinema como fonte, expressão e troca de sensibilidade: Uma 
palavra sobre o filme “Um doce olhar” 

•  
•  

01/09/2011 

O	filme	começa… 

Floresta,	 árvores	 altíssimas,	 verde	 úmido,	 sons	 do	 ar,	 da	 folhagem	 pisada,	 dos	 passos	 do	

homem	e	de	seu	burrico,	que	carrega	dois	cestos	nas	laterais	do	seu	lombo.	Yakup	anda	de	lá	
para	cá,	observa,	mede	com	o	olhar	o	que	parece	planejar	fazer;	e	lança	sua	corda	para	o	mais	

alto	 dos	 galhos	 e	 por	 ali	 sobe.	 Momento	 de	 tensão	 (guardemos	 a	 cena	 na	 memória).	 E	
observemos	luz	e	cor.	

Depois,	aparecem	pai	e	filho:	Yusuf.	A	pedido	do	pai,	ele	lê	a	folhinha	do	dia:	é	22	de	out.	2009,	
4ª.	 feira;	menciona	 o	 ano	 1338	 (otomanos	 chegam	ao	 Bósforo,	 Istambul),	 a	 Hégira	 (narra	 a	
migração	de	Maomé	de	Meca	para	Medina,	em	622	d.C.;	é	o	acontecimento	histórico	central	
dos	 primórdios	 do	 Islam	 e	 que	 marca	 o	 calendário,	 que	 é	 não	 só	 um	 sistema	 afetivo	 de	
contagem	de	tempo,	mas	tem	importância	histórica	e	religiosa	muito	profundas),	a	primavera;	

e	ainda	lê	frases	de	um	autor	Kanizsia	1061:	“Torne	as	coisas	mais	fáceis	para	as	pessoas.	Dê	a	

elas	boas	notícias,	em	vez	de	gerar	ódio”.	Aqui,	o	diretor	nos	situa	no	tempo,	no	espaço,	no	

sistema	 religioso	e	 em	valores.	Não	nos	estará	dizendo	do	desejo	de	Paz,	 também	presente	

nos	muçulmanos,	a	despeito	de	acontecimentos	e	imagens	transmitidas?	A	pensar…	

Pai	e	filho	conversam:	“Cuide	de	seus	sapatos.	São	únicos.”/“Pai,	sonhei	que	estava	sob	uma	

árvore,	 sentado.”/“Filho,	 não	 espalhe	 seus	 sonhos;	 sussurre-os;	 não	 os	 conte	 a	 ninguém.”	 E	

saem	pela	floresta;	pai	introduz	o	filho	no	que	conhece	de	seu	ofício	e	da	natureza;	filho	ouve	

e	pergunta;	clima	afetivo	e	terno;	filho	também	cuida	do	pai,	já	acostumado	com	sua	doença,	e	

sem	parar	de	olhar	a	natureza	(vê	o	cervo).	Filho	vai	para	a	escola:	tem	um	guizo	no	seu	sapato	

(será	 sempre	 localizado);	 o	 falcão,	 ave	 que	 vê	 tão	 longe	 e	 que	 com	 seu	 olhar	 atravessa	

distâncias,	é	seu	guia	no	caminho.	Ler,	em	aula,	será:	“O	leão	e	o	camundongo”;	“A	águia	e	a	

tartaruga”	–	o	grande	e	o	pequeno,	o	rápido	e	o	lento…	Conseguirá	Yusuf	ler	e	ser?	Conseguirá	

vencer	a	si	mesmo?	É	o	drama	que	 lhe	cabe.	Ele	quer	 ler;	 levanta	 timidamente	o	dedo,	mas	

não	 é	 visto;	 quer	 ser	 condecorado,	 quer	 ser	 e	 ter	 identidade	 junto	 ao	 grupo;	 não	 quer	 ser	

apenas	 aquele	que	olha,	pela	 vidraça,	 a	brincadeira	dos	outros.	 Insiste,	 levanta	o	dedo	para	

ler…	mas	 não	 consegue.	Que	 emoção	 nos	 transmite	 ao	 olhar	 o	 vidro	 em	 que	 estão	 as	 fitas	

vermelhas!	Tão	longe,	tão	alto,	tão	inatingível!	A	mãe,	preocupada,	leva-o	para	ser	abençoado	

pelo	 “iman”	 (equivalente	a	padre	ou	pastor	da	 comunidade).	A	 cumplicidade	pai-filho:	o	pai	

toma,	por	ele,	o	copo	com	leite	que	ele	não	gosta;	no	final	do	filme,	ele	toma	o	copo	com	leite,	

como	 oferta	 e	 tentativa	 de	 diminuir	 a	 tristeza	 da	mãe.	 Vemos	 Yusuf	 se	 debatendo	 com	 as	



vicissitudes	dos	sentimentos.	Tem	ciúme	do	pai:	o	que	é	que	ele	deu	a	seu	primo,	que	não	deu	

a	ele?	Vive	a	vingança:	faz	a	troca	de	cadernos.	E	ainda	a	culpa	e	a	reparação:	leva	o	veleiro-

miniatura	para	o	primo	doente.	O	pai	precisa	 ir	 longe	e	encontrar	novos	 lugares	para	por	as	

colmeias	(vivem	do	mel);	o	filho	quer	ir	com	o	pai,	mas	o	pai	lhe	dá	o	lugar	de	cuidador	da	mãe.	

E	 assim	 será!	 Frente	 ao	 fato	 inelutável,	 Yusuf	 retoma	 seu	 guia	 falcão,	 o	 sonho	 sonhado	 e	

sussurrado	ao	pai,	e	senta-se	embaixo	da	árvore…	Ganha	seiva	da	fonte!	

O	 filme	 é	 o	 delicado	 “vir-a-ser”	 de	 uma	 criança;	 é	 a	 relação	 pai-filho,	 é	 a	 relação	 homem-

natureza.	É	um	filme	sobre	o	OLHAR,	sobre	o	valor	do	VER,	TOCAR,	SENTIR.	É	um	filme	sobre	

os	afetos,	as	tradições	e	a	importância	da	vida	em	comunidade.	Em	tempos	de	globalização	e	

de	tantas	teorias	psico-pedagógicas,	o	filme	vai	mostrar	que	o	que	vale,	mesmo,	é	a	solução	de	

cuidado	ao	que	é	específico	e	 sempre	será	particular	e	único:	a	 criança	em	sua	debilidade	e	

necessidade	 dos	 pais	 e	 professores;	 jovens	 e	 velhos,	 homem	 e	mulheres,	 com	 alegria,	 e	 na	

simplicidade	 dos	 trajes	 típicos,	 dançam	 na	 grande	Bayram	(festa	 nacional,	 religiosa	 ou	 não);	

mulheres	que	se	ajudam	e	juntas	oram,	reverenciando	tradições	e	costumes.	

E	Alemanha	premia	a	Turquia	(Urso	de	Ouro).	E	os	laços	se	estreitam?!	Tomara!	

FESTIVAL	DE	BERLIM	–	2010	

Ganhou:	Urso	de	Ouro	e	Prêmio	Ecumênico	do	Júri	
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duração:	103	min	
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O profetismo religioso e a busca da paz 

Eduardo Soares de Oliveira1 

 
 
 
 
 Resumo: O presente trabalho busca apresentar uma rápida, porém eficaz visão com 

referência ao profetismo, assim como seu papel na busca da paz. Tendo em vista a 

necessidade cada vez maior de paz no mundo, faz-se necessária a busca de 

alternativas para tal situação. Nesse sentido, o texto apresenta a necessidade do 

aparecimento de profetas na atualidade visando a mudança de tal panorama, já que 

esses têm em seu caráter um forte apego sociorreligioso. Temos para tanto o modelo 

por excelência que é o profeta Jesus de Nazaré, que impactou e transformou a sua 

geração, deixando-nos um modelo a ser seguido. 

 Palavras-chave: Profetismo; Transgressão; Conflito. 

Ao analisarmos a palavra profeta, lembramos logo da raiz hebraica nabi (Fonsati, 

2002), que significa a ação de proclamar, de gritar. Mas, em grego, o termo utilizado é 

prophetes, que indicaria a ideia popularmente traduzida por mensageiro dos deuses. 

Contudo, a palavra em grego é muito complexa, pois se forma a partir de dois termos: pro e 

phemi (Sutter, 2002). Enquanto phemi significa dizer, proclamar, pro pode significar antes 

de, e/ou no lugar de alguém. 

Atentaremos, inicialmente, ao conceito weberiano de profeta. Essa categoria de 

análise é trabalhada por Weber em relação a outras duas categorias, sacerdote e mago. 

Weber define o profeta como aquele que é portador de um carisma puramente pessoal, o 

que, em juízo de sua missão, anuncia uma doutrina religiosa ou um mandato divino, pois o 

profeta “atua somente em virtude de seu dom pessoal, este se distingue do mago pelo fato 
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de que anuncia revelações substanciais e que a substância de sua missão não consiste em 

magia, mas em doutrina ou mandamento” (Weber, 1991, p. 303). 

Tal profecia normalmente é anunciada ou proclamada a partir de uma vontade ou 

determinação divina. A essa profecia Weber chama de profecia ética (Weber, 1991, p. 

308). A profecia normalmente não é bem vista por magos e sacerdotes, sendo que os 

sacerdotes, por exemplo, contra essa atitude – a profecia –, desenvolveram uma defesa, 

criaram os dogmas, que originalmente significam “opinião”, “crença”, ou seja, 

formalização e sistematização das crenças consideradas absolutamente verdadeiras. 

Crenças essas que são consequência do processo de racionalização da sociedade religiosa. 

O sacerdote busca, assim, uma soberania, como mostra Weber: 

Também para o desenvolvimento do conteúdo específico dos ensinamentos sacerdotais a 

formação de comunidades religiosas constitui, se não o único, ao menos o mais forte 

estímulo. Esta cria a importância específica dos dogmas. Pois com ela aparece, como 

tendência predominante, a necessidade de se isolar de doutrinas estranhas concorrentes e de 

manter o domínio pela propaganda, e, com isso, a importância da doutrina discriminadora. 

(1991, p. 316). 

O profeta é o portador do carisma, mas para Weber este líder domina o grupo de 

pessoas que se aproxima dele de forma bem particular. A esse processo Weber chama de 

dominação carismática. Tal processo ocorre a partir do carisma, que para Weber é um dom 

pura e simplesmente vinculado ao objeto ou a pessoas que por natureza o possuem, e que 

por nada pode ser adquirido (cf. 1991, p. 280). 

No líder carismático esse dom flui normalmente, pode até ser despertado na pessoa 

do líder (que não tenha consciência do seu dom), mas somente será despertado naqueles 

que já o têm, sendo que “as capacidades carismáticas não podem desenvolver-se em nada 

nem em ninguém que não as possua em germe” (Weber, 1991, p. 280). 

Durante o processo de dominação do profeta, este, muitas vezes (ou sempre), se 

choca com os interesses do sacerdote, que representa, por sua vez, a instituição e a 

institucionalização da religião, onde 

estes dois tipos de influência – o poder de carisma profético e os costumes persistentes das 

massas – atuam, portanto – e em muitos aspectos em sentido contrário –, sobre o trabalho 
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sistematizador dos sacerdotes. No entanto, mesmo prescindindo-se da profecia, que quase 

sempre procede de círculos leigos ou neles se apoia, esses círculos incluem outros poderes 

além dos tradicionalistas. Ao lado deles, também o racionalismo dos leigos representa um 

poder que os sacerdotes têm de enfrentar. Estratos diversos podem ser portadores desse 

racionalismo laico. (Weber, 1991, p. 320) 

Através da análise da figura do sacerdote, vemos que na verdade este representa, 

segundo Weber, a institucionalização da religião, que é a consequência do processo de 

racionalização na religião (1991, p. 279-280). O sacerdote vê-se como mediador – 

dominador – da ação religiosa, logo o sacerdote será o intermediador das relações entre 

Deus e os homens (Weber, 1991, p. 281). No comportamento desse agente religioso, o 

sacerdote é radicalmente diferente do profeta (Weber, 1999, p. 310-313). 

Weber vê os profetas como sistematizadores no sentido da homogeneização da 

relação do homem com o mundo, a partir de posições últimas de valor homogêneas (1991, 

p. 315). Quando analisamos a figura do sacerdote, vemos o contrário, pois o sacerdote, “por 

sua vez, sistematiza o conteúdo da profecia, ou das tradições sagradas no sentido da 

estruturação nacional – causística – e da adaptação dos costumes mentais e de vida de sua 

própria camada e dos leigos por ele dominados” (Weber, 1991, p. 315). 

É tamanha essa “disputa sagrada” que chega a ponto de um buscar eliminar o outro, é 

a luta a que Weber chamou de Santidade da Revelação versus Santidade da Tradição, onde, 

“[...] dependendo do êxito das demagogias de ambas as partes, o sacerdócio compromete-se 

com a nova profecia, adota-a ou sobrepuja sua doutrina, eliminando-a, ou é eliminado ele 

mesmo” (1991, p. 314). 

O profeta é aquele que proclama no “lugar de alguém”, ou “em nome de alguém”, 

uma mensagem. Juntamente com essa ideia utilizaremos uma caracterização de Fábio 

Damasceno, que é voz profética. Por voz profética entende-se: “[...] uma voz que chega aos 

homens, que aparece na cultura e que procede da própria cultura. Ela denuncia as injustiças, 

as distorções, denuncia aquilo que não é de interesse comum, do bem comum, dos valores 

maiores da humanidade” (Damasceno, 2002, p. 31). 

Logo se percebe o forte caráter questionador, contestador dessas figuras, o profeta é 

um denunciador. O profeta, segundo Weber, luta, trava um forte embate – constante – 

contra a figura do sacerdote (1991, p.315). Se buscarmos ver o sacerdote enquanto 
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sinônimo de institucionalização religiosa, ou racionalização religiosa, veremos que o 

profeta, na verdade, não contesta nem denuncia o sacerdote, mas sim aquilo que o sacerdote 

representa (instituição). Faz-se necessário lembrar que a instituição busca de todas as 

formas manobrar a situação a partir do instrumental burocrático, enquanto isso a voz 

profética “aponta, fere, acusa, chama a atenção e faz uma crítica profunda do que se passa” 

(Damasceno, 2002, p. 31). 

Podemos entender a burocratização como um processo geral, onde se inclua não 

somente a instituição religiosa, mas também a instituição estatal. E esse estado busca, a 

partir de seus mecanismos, criar e manter o que Durkheim chamou de nomia, ou seja, 

ordenação e organização social a partir do eixo de dominação. 

Esse Estado que busca o nomos social de forma responsável é o mesmo que vê na 

figura do profeta e na sua atitude de “voz profética” uma possibilidade de anomia, ou seja, 

uma desagregação social da ordem vigente (status quo), os que buscam “destruir” ou 

criticar a ordem vigente devem ser rechaçados, pois a sociedade é maior do que um 

indivíduo (Durkheim, 1989, p. 190) e deve ser preservada a qualquer custo. 

Logo, o profeta será visto como um transgressor da ordem social vigente, do nomos 

social. Será, assim, o transgressor, o “fora da lei”, será perseguido pelo aparelho 

burocratizado. É bom lembrar que carisma, para Weber, é 

a qualidade, que passa por extraordinária (condicionada magicamente em sua origem, de 

igual modo, quer se trate de profetas, feiticeiros, árbitros, chefes de caçadas ou comandantes 

militares), de uma personalidade, graças à qual esta é considerada possuidora de forças 

sobrenaturais sobre humanos – ou pelos seus meios extraordinários, não acessíveis a qualquer 

pessoa – ou, isso, tida como enviada de Deus, ou ainda como exemplar e, em consequência, 

como chefe, caudilho, guia ou líder. (Weber apud Quintanilha et al., 1996, p. 142) 

Vendo isso, podemos perceber que realmente o profetismo carismático é parte 

formadora do que transgride, do líder religioso, que representa e lidera uma massa de 

pessoas que acreditam e lhe emprestam tal autoridade. 

Tal caráter transgressor é uma marca definitiva da relação entre essas duas figuras, 

mostrando que, na verdade, por ser contestador, carismático, transgressor e anômico, esse 

mártir se assemelha ao profeta. Transgredir, aqui, deve ser entendido como “passos que 
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voam fora de um limite imposto por um tirano, por uma ordem legítima ou mesmo por uma 

força natural” (Petrelli, 2000, p. 7). 

Mas esses líderes proféticos buscam transgredir em nome de algo maior, uma força 

maior, um desejo maior de fazer aquilo que deve ser feito, independente da situação 

contingencial em que se encontra. A transgressão mesmo não entendida, logo socialmente 

vista como algo negativo, se faz necessária e natural, em determinados momentos sociais e 

históricos, através de agentes religiosos (profetas), estes portadores de uma liderança 

carismática, das chamadas voz e palavra profética. 

O profetismo é um fenômeno de suma importância para o desenvolvimento religioso 

na busca por paz. Esse fenômeno tem perdido força diante da avalanche de modismos e 

superficialidades que encontramos em nosso meio. A figura daquele que denuncia, exorta e 

cobra atitudes, e que se faz necessária cada vez mais em nosso mundo, esta cada vez mais 

rara. Desse modo, podemos identificar a importância da figura do profeta em nosso meio 

como portador de uma mensagem de despertamento para o violento mundo atual, mundo 

que tanto carece de paz. 

Podemos perceber que Max Weber define o profeta como aquele que é portador de 

um carisma puramente pessoal, o que, em juízo de sua missão, anuncia uma doutrina 

religiosa ou um mandato divino (1991, p. 303). A profecia, então, consiste na missão do 

profeta, que, por sua vez, atua como que a proclamar a “boa nova” ou a “verdade”. Mas a 

profecia é a vida do profeta, e ele só ganha credibilidade se obtiver êxito em suas profecias, 

e assim atrair discípulos, que é a base de apoio, colaboradores que serviriam como 

sustentação social desse profeta. 

Podemos identificar na sua atitude de “voz profética” denunciante uma possibilidade 

de anomia quando comparado com a sociedade que o cerca. Mesmo o profeta se 

posicionando enquanto “restaurador”, é normalmente visto como um “desagregador social” 

da ordem vigente, ou seja, do status quo, caracterizando, assim, sua posição em permanente 

estado de conflito. Conflito que tem sua perspectiva positiva e construtiva (Simmel apud 

Moraes Filho, 1983). 

O profeta será visto, desse modo, como um transgressor da ordem social vigente, do 

nomos social, e normalmente esse transgressor é perseguido pela sociedade que se sente 

ameaçada por sua pregação. Vendo isso, podemos perceber que, realmente, o profetismo 



 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 116 

carismático é parte formadora de um líder religioso, que representa e lidera uma massa de 

pessoas que acreditam e legitimam tal autoridade, sendo que essa autoridade é um sinal de 

seu carisma e da legitimação da sua liderança por parte do grupo social em que está 

inserido. 

Podemos perceber que tais homens se posicionam como influentes nas suas 

sociedades, mesmo perseguidos, por buscarem, a partir de seu carisma e de sua influência, 

transformar a sociedade em que estavam inseridos mostrando-se de grande influência 

religiosa, política e social (Mondoni, 2001, p. 42). 

Esses homens têm uma forte personalidade transgressiva, que marca o seu 

comportamento. Transgredir, aqui, deve ser entendido como “passos que voam fora de um 

limite imposto por um tirano, por uma ordem legítima ou mesmo por uma força natural” 

(Petrelli, 2000, p. 7). Logo, o transgressor é aquele que, como o profeta, fala contra o status 

quo, a ordem social vigente, e assim como o mártir é perseguido e morto, mas não renuncia 

às suas ideias e as defende até a morte. 

A essa caracterização se aproxima a condição que Raoul Girardet chamou de 

“homem providencial”, pois, para ele, esta personagem 

aparece sempre como um lutador, um combatente. Sempre ameaçado, sempre resistindo à 

beira do precipício, recusa submeter-se ao destino. Quer restaure a ordem estabelecida ou a 

subverta, quer organize ou anuncie aquela que há de vir, é sempre, por outro lado, sobre uma 

linha de ruptura dos tempos que se situa seu personagem. É na manifestação do presente 

imediato – presente de decadência, de confusão ou de trevas – que ele se afirma e se define; 

com ele, graças a ele, o “depois” não será mais como o “antes”. (1987, p. 80) 

Apesar de a transgressão sempre ser vista como algo negativo (Konrad Gniss, 2000, 

p. 37), ela deve ser encarada também como uma nova proposição de ordem moral, uma 

moral positiva (Sugizaki, 2000, p. 25), por intermédio da qual esses profetas buscam, a 

partir de seus embates ideológicos e do confronto sócio-político-religioso, uma 

transformação e/ou uma revolução social. 

Como demonstra Lorismário Simonassi, “poderíamos estar falando, então, muito 

objetivamente de transgredir, ou de modificar nossos comportamentos” (2000, p. 65). Esses 

transgressores, portadores de uma liderança carismática, da voz e da palavra profética, 

agem em prol de críticas e mudanças. 
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Depois dessa rápida caracterização, identificamos a necessidade cada vez maior de 

profetas em nosso meio, a necessidade dessa voz profética cada vez mais rara em nosso 

meio, na consciência de que esse posicionamento deve ser iniciado o mais urgentemente 

possível na nossa sociedade tão carente de profetas. 

A paz deve ser buscada de forma consciente e cristã, tal qual um profeta, não 

enquanto realização pessoal, mas enquanto encargo divino; não por status, mas por 

necessidade; não por obrigação, mas por vocação; por fim, não por institucionalização, mas 

por amor às vidas. A busca da paz não exime de conflito, pelo contrário, muitas vezes o 

conflito é fundamental para o despertamento social. Não estou me referindo aqui a conflitos 

nos moldes do IRA, Al Qaeda, FARCs, entre tantos outros movimentos. 

Refiro-me aqui à necessidade de confronto profético-social e, por que não dizer?, que 

temos um forte precedente para tanto, a saber, a figura de um profeta chamado Jesus de 

Nazaré, que transgrediu o nomos social sem ser violento e simplesmente transformou o 

mundo em que viveu, mas não empreendeu simplesmente uma missão pessoal, pois 

instituiu um projeto de “busca de paz” permanente, que permanecesse mesmo sem que ele 

estivesse presente. 

Creio ser nosso alvo instituir projetos que visem a busca da paz a longo prazo, pois 

esta é uma missão urgente, mas complexa, demanda sem dúvida tempo para que se possa 

desconstruir modelos, despertar pessoas, corrigir erros. 

Mas o mais difícil, creio, é encontrar profetas, nesse caso mão de obra qualificada e 

especializada para tal empreita, pessoas dispostas a “combater o bom combate”, 

especialmente neste mundo em que o individualismo reina. Mas isso não deve ser motivo 

para desanimar ou perder as esperanças, especialmente quando nos vêm à memória as 

animadoras palavras do texto sagrado que nos lembram que não estamos sozinhos, pois “há 

mais sete mil que não se dobraram a Baal” (cf. 1Rs 19,18). 
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No desvelamento do feminino 
a possibilidade de paz 

Azize Maria Yared de Medeiros1 

 
 
 
 
 
 
 Resumo: Esta comunicação esboça um breve histórico do crescimento da 

racionalidade no pensamento ocidental, em oposição ao enfraquecimento das 

metafísicas, o que propiciou a secularização da sociedade. Demonstra que a 

experiência do sagrado é expressa por meio de sentimentos e emoções que envolvem 

corporalidade, sendo essas as características apontadas ao longo da história como 

notadamente femininas. Busca-se estabelecer uma relação entre a possibilidade de 

paz e a expressão do sentimento de amor e afeto que desfazem a hostilidade e 

estimulam as posturas fraternas e solidárias, cujos aspectos são identificados com o 

gênero feminino. O sentimento de amor revelado na experiência do sagrado instiga a 

transformação interior e enseja a ação social. 
 Palavras-chave: Feminino; Experiência do sagrado; Amor. 

É amplamente sabido que a civilização ocidental se estruturou sob a égide do 

racionalismo. Ao longo de séculos, o saber humano foi abandonando modos de 

conhecimento considerados ilegítimos porque enganosos e impossíveis de comprovação ou 

constatação científica. Ciência e técnica lançaram no porão da história formas 

gnosiológicas alternativas, muitas delas relacionadas à transcendência, ao misticismo. 
Retrocedendo no tempo, sabe-se que, até o início do século XIII, todo conhecimento 

desenvolvido pelo ser humano mantinha-se vinculado ao platonismo e ao neoplatonismo, 
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marcado pela forte presença de Santo Agostinho. Já a partir da metade daquele século a 

influência aristotélica representada por Tomás de Aquino torna-se verdade incontestável. 

As bases científicas do Ocidente se mantiveram por longo tempo atreladas ao campo 

religioso e expressas mais particularmente pela filosofia aristotélico-tomista. 

Para Santo Agostinho, a origem do conhecimento humano está na iluminação divina. 

Para o Aquinate, todo conhecimento surge da faculdade da alma chamada inteligência. 

Embora aqui a razão ainda apareça como uma faculdade derivada de Deus, o seu papel 

prioritário na aquisição do conhecimento já é enfatizado. A teoria aristotélica fornece as 

bases da cultura cristã desenvolvida pela escolástica. 

Portanto, a oposição Platão/Aristóteles, repetida por Santo Agostinho/Santo Tomás de 

Aquino, expressa a dualidade epistemológica, revelação e razão, que vai se prolongar pelos 

anos vindouros, atingindo seu ápice no Iluminismo. 

O século XVII rompe definitivamente com os mundos antigo e medieval e inaugura a 

Modernidade. As bases do pensamento científico são fundamentadas por cientistas e 

pensadores como Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes, Newton, Francis Bacon e Locke. 

A divisão cartesiana do mundo em pensamento (res cogitans) e matéria (res extensa) 

traz, como consequência, o dualismo psicofísico e seus outros efeitos, como as dicotomias 

homem-natureza, sujeito-objeto. Em busca de um método perfeito para a obtenção de 

conhecimento, Descartes prioriza a importância do pensamento do sujeito, assim o seu 

método consolida o racionalismo. 

Newton elabora a primeira teoria científica da ciência moderna sintetizando a 

filosofia mecanicista de Descartes, sua teoria da gravitação universal, as leis dos 

movimentos planetários de Kepler e as leis do movimento terrestre de Galileu. “A 

cosmologia newtoniano-cartesiana estava agora estabelecida como fundamento de uma 

inovadora visão de mundo” (Tarnas, 2002, p. 293). 

Ao mecanicismo e racionalismo junta-se o empirismo inglês, que afirma o papel 

fundamental da experiência sensível no processo do conhecimento. No século XIX, o 

positivismo de Augusto Comte institui a observação dos fatos como critério definitivo para 

o estabelecimento da verdade científica. 

Os critérios positivistas parecem impossibilitar que as humanidades e a filosofia 

sejam consideradas ciências. Mas, no início do século XX, surge a fenomenologia de 
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Husserl, afirmando que toda consciência é intencional, que todo objeto é um fenômeno, ou 

seja, algo que aparece para uma consciência inaugura uma epistemologia de superação do 

dualismo. 

E, de acordo com Habermas (1975, p. 293), “a fenomenologia capta neste momento a 

existência de uma subjetividade fundante do sentido [...] rompe com a vinculação ingênua, 

desvinculando radicalmente conhecimento e interesse”. 

O filósofo francês Henri Bergson, no início do século XX, já propunha a superação 

dos dualismos incorporados ao pensamento ocidental pelo intectualismo racionalista e pela 

tradição positivista. 

Apresentamos, assim, um breve histórico da evolução do pensamento ocidental para 

situarmos a relação da racionalidade, da inteligência e da cientificidade com o sagrado. 

Isso porque o inevitável avanço das ciências e da técnica mostrava traços de 

secularização em uma sociedade compromissada com o progresso, com o novo. A clareza 

das explicações científicas, acompanhada das benesses do progresso, ofuscou as religiões e 

seus dogmas. Ética e moral inteiramente individualistas passaram a vigorar na sociedade 

ocidental. 

No entanto, embora a própria ciência tenha contribuído para o distanciamento das 

religiões e um crescente individualismo na sociedade moderna, a busca de um sentido 

ontológico teimava em permanecer como parte intrínseca nas caminhadas humanas. Logos 

e mithos não se desenvolveram como duas linhas paralelas que jamais se encontram. Ao 

contrário, manifestaram-se na história da humanidade como duas fontes de conhecimento 

que permanentemente entrelaçavam seus achados e afirmações influenciando-se 

mutuamente. 

A expansão da liberdade individual proporcionada pelo progresso e intensificada no 

período da chamada Pós-Modernidade ofereceu ao ser humano a possibilidade de buscar o 

sagrado de forma alternativa fora dos espaços da religiosidade oficial. Algo que já 

acontecia no final do século XIX e primórdios do século XX nas reuniões da Sociedade 

Teosófica2 e ocorre no mundo contemporâneo em aulas de meditação, cursos e vivências 
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xamânicas, nas aulas de ioga ou de tai chi chuan, entre outras das chamadas práticas 

espiritualistas. Esse intenso movimento é parte integrante da persistente necessidade de 

buscar um sentido para a vida em meio à correria consumista das sociedades urbanas 

ocidentais – um sentido de ordem ontológica. 

É compreensível que essa busca se volte para práticas que neutralizam a 

racionalidade e a inteligência e priorizem aspectos corporais e intuitivos. Lembramos aqui 

de Marcel Mauss, que, concluindo seus estudos sobre técnicas corporais, afirma: 

No meu entender, no fundo de todos os nossos estados místicos há técnicas de corpo que não 

foram estudadas, e que foram perfeitamente estudadas pela China e pela Índia desde épocas 

muito remotas. Esse estudo sócio-psico-biológico da mística deve ser feito. Penso que há 

necessariamente meios biológicos de entrar em “comunicação com o Deus”. E, embora a 

técnica de respiração etc. seja o ponto de vista fundamental apenas na Índia e na China, creio, 

enfim, que ela é bem mais difundida de um modo geral. Em todo caso, temos sobre esse 

ponto meios de compreender um grande número de fatos até aqui não compreendidos. (2003, 

p. 422) 

Essa necessidade de viver o sagrado resgata o ser humano moderno da inquietante 

sensação de desencanto e desamparo, já prenunciada por Weber, e reafirma “a fuga para o 

império da mística” (Mata, 2007, p. 7), conforme expressado por Troeltsch no início do 

século XX. 

Sanchis (1999, p. 236) também afirma que as experimentações em busca do sagrado 

resultam da sensação de uma certa “desordem” no mundo, que se apresenta, dentre outras 

manifestações Pós-Modernas, “[…] como protestos implícitos contra uma excessiva deriva 

racionalizante das grandes religiões do Ocidente”. 

A racionalidade científica alterou profundamente a manifestação simbólica dos 

indivíduos modernos, dificultando a expressão de verdades subjetivas, limitando sua 

capacidade de atribuir significados à vida. 

Mas, diz-nos Bartolomé Ruiz (2004, p. 130), a chamada “dessacralização do mundo é 

sempre relativa [...]. Sempre existe uma certa dimensão de sacralidade na forma como o ser 
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humano se relaciona com o mundo”. E essa sacralidade é expressa pelos sentimentos, pelas 

emoções. 

A única maneira de descrever o conhecimento interno vivido na experiência do 

sagrado se faz, assim como na experiência estética, por meio da linguagem metafórica, 

poética, corporal e afetiva, repleta de múltiplas imagens e sentimentos. A comunicação 

racional é limitada e só oferece recortes fragmentados da verdadeira experiência da 

sacralidade vivida. 

A experiência do sagrado, vivida enquanto experiência mística, apresenta profundas 

sensações corporais, sensoriais e emocionais incapazes de serem claramente captadas e 

esclarecidas pela racionalidade intelectual. Muitas vezes, somente o silêncio e a quietude, 

seguidos de prolongada reflexão, resultam do encontro com o sagrado. 

Razão e emoção sempre foram consideradas faculdades humanas que se opõem. No 

diálogo Fedro, Platão compara as emoções com ímpetos irracionais aos cavalos, que devem 

ser controlados pelo cocheiro – a razão (Jaggar, 1997). A razão, desde o período helênico, 

era associada ao mental, cultural, universal, público, e ao masculino. Já a emoção esteve 

sempre associada ao irracional, ao físico, ao natural, ao particular, ao privado, ao feminino, 

e também ao sagrado. 

O amor, o afeto e o cuidado, embora caracterizem o gênero feminino, são sentimentos 

atribuídos àqueles que experimentaram um encontro com o sagrado, sejam eles artistas, 

sejam religiosos. 

No entanto, a construção de um racionalismo dogmático, apoiado em pesquisas 

científicas reducionistas, fragmentadas e ideologicamente androcêntricas, colaborou para 

legitimar a supremacia masculina e a inferioridade e submissão das mulheres, mantendo-as 

sempre como cidadãs de segunda classe, cuja principal função é servir. 

O exacerbado patriarcalismo que vigora na sociedade em geral contribui para que 

persista, no pensamento humano, a dominação masculina, conservando a própria imagem 

de Deus como figura masculina. 

No entanto, uma reflexão sobre as características de mansidão, acolhimento e amor, 

demonstradas pelas mulheres e também por Jesus e São Francisco, aponta para uma 

contradição inerente às crenças masculinas da imagem de Deus. 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 124 

O filósofo francês Henri-Louis Bergson defendeu, em seu livro As duas fontes da 

moral e da religião – publicado em 1932 e última produção de sua vida após vinte anos de 

silêncio –, que “a criação é um empreendimento de Deus para criar criadores, para associar-

se aos seres dignos do seu amor”. Bergson mostra que na experiência mística o amor que 

consome aquele que o vivencia “não mais é simplesmente o amor de um homem por Deus, 

é o amor de Deus por todos os homens. Através de Deus, por Deus ele ama toda a 

humanidade com um amor divino” (1978, p. 192). 

De acordo com Ribeiro, “o amor é a revelação recíproca das diferenças e essas não 

devem ser suprimidas, pois elas se unem e se completam: há uma igualdade nas diferenças 

de natureza e de espírito” (Ribeiro, 1998, p. 151). 

Seguindo o argumento de Bergson, conclui-se que só há possibilidade de paz onde 

existe amor. Bergson esclarece que não se está referindo à fraternidade aconselhada pelos 

filósofos em nome da razão, sob o argumento de que “todos os homens participam 

originariamente de uma mesma essência racional” (1978, p. 193). Para ele, essa 

fraternidade de ordem racional resulta nos laços familiares, sociais, patrióticos, 

correspondentes a instintos que estimulam as sociedades a lutarem entre si, muito mais do 

que se unirem em nome de uma humanidade comum. 

A verdade, diz-nos ainda Ribeiro, é que “o conflito vivido nas relações entre 

masculino e feminino perturba as relações dos seres humanos com o Transcendente” (1998 

p. 151). 

Completamente diferente, o amor místico é de essência metafísica, mais ainda que 

moral. Após a experiência mística, as questões morais se submetem a esse amor infinito e 

indivisível de que fala Bergson. 

Não há, portanto, a menor possibilidade de existir paz onde não existe amor. O amor 

místico desvela e revela, qualidades notadamente femininas que são, estas sim, comuns a 

toda humanidade independente do gênero. Mas que somente surgem e são reveladas 

àqueles que se permitem transcender o arcabouço da racionalidade lógica, da ancestralidade 

patriarcal e das metafísicas dualistas, e se entregam à essência infinita do Mysterium. 
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Seio materno: espaço privilegiado para 
construção da vida e da paz 

Rosemary Francisca Neves Silva1 

 

 

 

 

 

 

 Resumo: Deus, sendo Pai e Mãe, poderia ter gerado o seu filho sem, 

necessariamente, a presença de uma mulher, mas este mesmo Deus quis precisar 

de uma mulher para, no seu seio, gerar o seu escolhido. Portanto, antes mesmo de 

ser gerado, Deus já havia escolhido o seu vocacionado, que, ao longo da gestação, 

ainda no seio acolhedor de uma mulher, foi modelado para ser o profeta-Servo. 

 Palavras-chave: Seio materno; Vocação; Escolhido; Servo. 

O trabalho tem como objetivo apresentar o conceito que está subjacente ao termo 

profético: “[...] do seio chamou-me, do ventre de minha mãe fez memória do meu 

nome” (Is 49,1), na perspectiva de que no Segundo Canto do Servo de YHWH é o 

Servo quem anuncia sua vocação de forma profética. 

Nesse termo se manifesta a origem da vocação do Servo, bem como toda relação 

de maternidade que há implícita. 

No início da perícope de Is 49,1-6 há uma espécie de autobiografia, na qual o 

Servo narra como aconteceu sua vocação, por isso pede para ser escutado. Desde o 

“seio” ele foi chamado para realizar uma missão. Compreende-se que o Servo foi 

chamado por Deus ainda no “seio”, no momento em que estava sendo gerado. 

A confirmação desse chamado se repete no versículo 1d, quando aparece “do 

ventre de minha mãe fez memória do meu nome”, e no versículo 5b, “me modelou do 

seio para ele”, momento em que sua vocação iniciou ainda quando estava sendo 

formado, modelado. A origem de sua vocação coincide com a de sua formação 

biológica. 
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Portanto, o “seio, ventre da mãe”, é também um lugar privilegiado para gerar não 

só a vida, mas também uma vocação, “antes mesmo de te formar no ventre materno, eu 

te conheci; antes que saísses do seio, eu te consagrei” (Jr 1,5). O Servo foi consagrado, 

predestinado e separado para um ministério profético (cf. nota de rodapé da Bíblia de 

Jerusalém). 

Percebe-se que a vocação do Servo não aconteceu de um dia para o outro nem foi 

uma decisão dele, mas foi Deus quem o chamou ainda em sua formação e agora ele se 

autoproclama como escolhido, chamado para um ministério específico que não está 

relacionado com seu projeto pessoal, mas com o projeto salvífico de Deus para todo o 

povo de Israel. 

Nesse contexto, podemos afirmar que a figura materna tem um papel fundamental 

na formação da vocação do Servo, pois é o “seio, o ventre da mãe”, que abriga e gera o 

futuro profeta-Servo que contribuirá no projeto de Deus. Isso porque a mãe é “modelo 

de amor [...] que protege o indivíduo das ansiedades e dos medos mais primitivos de 

separação, abandono e perda” (Lemos, 2007, p. 23-24). 

Compreendemos com isso que o escolhido de Deus precisava de uma mãe para 

cuidá-lo, protegê-lo no seu seio aconchegante, aquele que futuramente iria libertar e 

devolver a esperança ao povo sofrido. Não foi uma mulher qualquer, mas uma mulher 

que superou suas limitações, assim como Ana em 1Sm, que, mesmo amando seu filho, 

não o ama de forma egoísta e possessiva. Ela se dispõe a doá-lo para Deus, para que ele 

possa cumprir sua vocação e missão (cf. Ludovico apud Souza, 2007, p. 1). 

É no âmago de uma mulher que Deus vai preparando seu escolhido. Poderíamos 

dizer que esse seio acolhedor, no qual o Servo foi gerado e modelado, era o do próprio 

Deus, uma vez que muitos estudiosos afirmam que Deus é Pai-Mãe, isto é, masculino e 

feminino, expressão maior da plenitude de amor incondicional, como bem afirma Boff 

(1998, p. 94): “Se admitirmos que o ser humano enquanto masculino e feminino é 

verdadeiramente semelhante a Deus, então somos induzidos, pela lógica da própria 

afirmação, a admitir que Deus mesmo é prototipicamente masculino e feminino”. 

Contudo, ao “descobrirmos o feminino em Deus e ao invocá-lo como Mãe, não 

estaríamos vinculados a dados sexuais, mas a qualidades femininas e maternas que se 

realizam absolutamente em Deus” (Boff, 1998, p. 96). 

Nessa perspectiva, Bingemer (1990, p. 18) também afirma que “a Bíblia fala sem 

constrangimento do seio materno de Deus e não omite imagens relacionadas com a 

sexualidade quando se trata de falar do Ser divino”. 
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Afirma, ainda, que “a simbólica bíblica de Deus, seja ela masculina ou feminina, 

nunca é tomada apenas a partir da corporeidade” (Bingemer, 1990, p. 19). 

Essas afirmações podem ser justificadas com as características que a tradição 

sempre apresentou de Deus, tais como ternura e aconchego, todas na linguagem 

feminina, bem como as passagens bíblicas, as quais afirmam que Deus é comparado 

com a mãe que consola um filho (Is 66,13), a mulher que não esquece o filho que foi 

gerado em suas entranhas (Is 49,15; Sl 25[24],6; 116,5) (cf. Boff, 1998, p. 89). 

Concordamos com as afirmações dos teólogos, mas acreditamos que Deus 

precisou de uma mulher para acolher, modelar, aconchegar e preparar, em seu “ventre 

materno”, o seu vocacionado. É também nesse seio materno que se inicia a construção 

de um homem de paz. Deus, ao precisar da mulher para cuidar em seu âmago daquele 

que iria libertar seu povo de toda escravidão, de ser protagonista de paz, o faz porque 

reconhece as qualidades da mulher, não a coloca aqui no sentido de superioridade, mas 

de igualdade, de um ser capaz de gerar em seu “seio” o seu escolhido. 

A figura materna da mulher na formação de um escolhido parece confirmar que o 

Servo tem uma missão profética a ser desenvolvida, portanto é um profeta-Servo. Com 

isso, podemos afirmar que a missão da mulher não se limita apenas a ser mãe, mas 

muito mais do que isso, ela contribui no projeto de libertação que o próprio Deus tem 

para toda a humanidade. 

Portanto, a origem da vocação do profeta-Servo tem seu início no “seio, no ventre 

de minha mãe” (Is 49,1), é lá no aconchego do âmago de uma mulher e mãe que Deus 

chama e modela o seu profeta-Servo. 

Alguns casos de vocação no Antigo Testamento 
Há na Bíblia vários relatos de vocação, em que Deus escolhe alguém e envia para 

realizar um projeto, não um projeto pessoal, mas um projeto de salvação para toda a 

humanidade. “Deus chama, para enviar, Abraão (Gn 12,1), Moisés (Ex 3,10.16), Amós 

(Am 7,15), Isaías (Is 6,9), Jeremias (Jr 1,7) Ezequiel (Ez 3,1.4). Ele remete a mesma 

ordem: „Vai‟” (Brandão, 1985, p. 14). 

Abraão era nômade e pastor de rebanhos. Ao ser chamado por Deus, começa a 

viver de uma esperança nova que agora está relacionada com o destino de toda a 

humanidade (Gn 12,3). Sempre que Deus chama, chama pelo nome, por isso Abraão 

escuta o chamado de Deus e sabe que é ele que está sendo chamado, porque Deus o 

chamou pelo nome (Gn 22,1; Jr 1,11; Am 7,8). 
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Muitas vezes Deus muda o nome do chamado para dizer que a partir daquele 

momento o escolhido é um novo homem que nasceu do chamado (Gn 17,1-2; 32,29; Is 

62,2). É comum o chamado sentir medo da nova vida que assumirá a partir do 

chamamento, isso porque a missão que ele tem para desenvolver é árdua (Idígoras, 

1983, p. 557). 

O mesmo acontece com Moisés, que ouviu o chamado de Deus e colocou-se à 

disposição desse Deus para libertar o povo. Moisés é escolhido para representar todo o 

povo sofrido e através dele Deus liberta o povo. Portanto, Deus fala com o povo por 

meio de Moisés. Nesses diálogos Deus faz uma aliança com tal povo (Ex 24,1-8). 

Outros homens em Israel também ouviram o chamado de Deus para libertar o seu 

povo do sofrimento, como, por exemplo, Amós, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Amós foi 

um profeta chamado para ser porta-voz de Deus na denúncia do pecado e da injustiça 

que permeava toda a história do povo de Israel. 

Assim, também Amós, Isaías, Jeremias e Ezequiel são chamados para ser porta-

vozes de Deus na denúncia da injustiça, do pecado e no anúncio da esperança e 

libertação da opressão que o povo estava vivendo. 

Desses profetas, deter-nos-emos no profeta Isaías, mais especificamente no 

Dêutero-Isaías, que relata os quatro Cantos do Servo de YHWH. No Primeiro Canto, 

alguém é chamado para desenvolver uma missão, mas parece não haver uma clareza 

dessa vocação e muito menos uma aceitação desse chamado. No Segundo Canto, 

alguém pede para ser ouvido, porque vai narrar sua eleição divina, significando com 

isso que ouviu o chamado e respondeu a esse chamado, assumindo, assim, todas as 

consequências que virão na realização do encargo que recebeu. No Terceiro Canto, esse 

Servo resiste em assumir sua vocação e missão. No Quarto Canto, o Servo vai ao 

martírio pelo projeto de Deus, em prol da libertação da humanidade. 

Vocação: chamado de Deus 
Vocação é um convite, um apelo, o qual deriva do verbo latino vocare, que 

significa “chamar”. Portanto, vocação significa chamamento ou chamado (cf. Oliveira, 

1999, p. 19). 

Nesse sentido, vocação é um chamado que Deus faz a alguém para realizar um 

determinado projeto. O chamado sempre está relacionado com uma missão que o 

vocacionado deverá desenvolver, por isso vocação não é uma aptidão, mas um serviço, 

uma doação de seus dons em prol de um projeto maior. Entretanto, vocação é um ato de 
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liberdade, pois aquele que chama deixa sempre um espaço para que o vocacionado ou a 

vocacionada possa fazer ou não sua adesão ao projeto proposto por quem chama. 

Vocação, em sua origem, significa 

uma eleição divina, uma vontade divina a ser cumprida. A vocação, porém, acrescenta 

alguma coisa à eleição e à missão: uma chamada pessoal dirigida à consciência mais 

profunda do indivíduo, o que o perturba, desinstala a sua existência, não somente nas suas 

condições externas, mas também no coração, fazendo dele um outro homem. (Brandão, 

1985, p. 15) 

A definição de vocação apresentada por Brandão nos leva a concluir que vocação 

é um chamado que Deus faz a um escolhido, e tal chamado tem como proposta uma 

missão a ser desenvolvida. Isso é o que se apresenta também em todos os relatos de 

vocação no Antigo Testamento, em que Deus chamava alguém para enviar a uma 

missão. 

Conclui-se, então, que Deus precisou de uma mulher para, no seu âmago, gerar o 

Servo. Essa mulher, esse seio aconchegante contribuiu com Deus na realização de seu 

projeto, sendo aquela que gera não só a vida, mas um escolhido de Deus para ser seu 

Servo. 

O Servo ou o profeta-Servo é sem dúvida um vocacionado que ouviu o chamado 

de Deus. É alguém que fez a experiência do Deus Pai-Mãe no meio do povo sofrido, foi 

um dos exilados na Babilônia e como tal experienciou a dor, a humilhação de viver em 

terras estrangeiras e anunciou um novo tempo de esperança e libertação para todo o 

povo de Israel. 
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Literatura sagrada e construção de 
sentido: um olhar sobre Ap 13,1-10 

Edson Matias Dias1 

 
 
 
 
 
 
 Resumo: A presente investigação procura elucidar na literatura sagrada cristã, de 

modo particular em Ap 13,1-10, o processo de construção de sentido desenvolvido 

pelas primeiras comunidades cristãs. O ser humano, em diversas realidades e 

momentos históricos, busca um sentido para si e para o mundo, pois todos estão 

fundados em bases frágeis que por vezes são ameaçadas de ruir. A invasão de outro 

quadro simbólico pode remeter ao medo de desestruturação da cultura local e, assim, 

da própria identidade. A forma de expressão dessa realidade vem pela linguagem 

mitológica, pois ela é capaz de comportar os valores emocionais daquela vivência. 

Evidencia, assim, que a literatura sagrada pode ser um mecanismo útil e estruturante 

para o ser humano. 

 Palavras-chave: Literatura sagrada; Sentido; Apocalipse. 

Introdução 
O Livro do Apocalipse da Bíblia cristã pode causar estranheza para aqueles que o 

leem. Mas as coisas fantásticas narradas são um estilo literário chamado gênero 

apocalíptico, usado pela tradição judaica e posteriormente pelos cristãos primitivos em 

momentos de grandes conflitos. Sua característica também é o estilo profético, pois 

denuncia o que está acontecendo. 
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Nesse tipo de escrito não podemos entender tudo literalmente como fatos históricos. 

As imagens e acontecimentos são expressões metafóricas e simbólicas da realidade. Outro 

livro da Bíblia no mesmo estilo literário é o do profeta Daniel, narrativa que faz parte do 

Antigo Testamento da Bíblia cristã. 

O Apocalipse é atribuído a João, discípulo de Jesus. Entretanto, por mais que traga 

em si algumas composições semelhantes dos escritos ditos joaninos, fica difícil confirmar 

tal hipótese. A maioria dos estudiosos o atribui ao estilo joanino, ou seja, pode ter sido 

escrito por alguém do círculo do evangelista. 

Também existem dúvidas sobre a data de composição do texto. Sabe-se que foi 

composto em uma época de grande perseguição às primeiras comunidades. Normalmente, 

os estudiosos estabelecem a composição deste livro, ou parte dele, no tempo do imperador 

Domiciano (81-96 d.C.) e até mesmo no período de Nero (54-68 d.C). Seja qual for o 

período do texto, o que fica evidente para os estudiosos é a perseguição realizada por Roma 

aos cristãos, ou pelo menos a muitas comunidades nascentes. 

A perseguição realizada por Roma foi extremamente forte e violenta. Os revoltosos, 

aqueles que não aderiam à Pax Romana, deixando de pagar os impostos (moeda ou 

alimentos), não aderindo ao culto ao imperador – sinal de revolta contra a ordem 

estabelecida –, eram brutalmente assassinados. Não havia piedade para os “criminosos” do 

Império. “A extrema crueldade e violência da repressão romana, sem nenhuma piedade, 

acentuaram no povo o sentimento de total impotência diante do poder do Império” 

(Mesters; Orofino, 2001, p. 73). 

Mesmo assim, por muito tempo, os judeus, em sua prática religiosa, tinham a 

autorização de Roma para praticar seus ritos, desde que ofertassem ao imperador ou 

fizessem libações em sua homenagem. A rejeição dessa imposição gerou diversas revoltas 

por parte dos judeus, levando à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. 

Lembremos que Jesus nasce e desenvolve sua pregação nesse ambiente hostil. A 

região estava dominada pelos romanos. Jesus e seus seguidores viviam sobre a tutela do 

inimigo. Além da religião injusta, que se tornou parte do Judaísmo da época, a dominação 

do Império intensificava o clima hostil. Existia uma guerra fria e por vezes concreta entre 

judeus e Roma que a qualquer momento podia explodir, pois a religião judaica tinha em seu 

bojo o mito da libertação de Israel. 
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Diante da realidade de opressão, os israelitas não podiam expressar sua identidade, 

estavam subjugados, deveriam continuar obedecendo a Roma sem questionamento. Mesmo 

quando a imagem da águia ou do imperador era introduzida na cidade ou no templo para ser 

venerada. 

Prestar culto ao imperador ou reverenciar os símbolos de Roma era trair o próprio 

mito que marcava e constituía a identidade do povo. A cada investida dos imperadores na 

região pairava violência física e simbólica sobre aquela minoria dentro do Império. 

As erupções de revoltosos na Palestina eram constantes, pois o inimigo – aquele que 

vem de fora com sua simbologia – destrói a cultura local. E tal destruição não é apenas 

material, mas também simbólica. Percebemos, assim, que dois “imaginários” (Ruiz, 2004) 

se digladiavam: a expansão romana e a libertação de Israel. 

Construção de sentido 
Os judeus utilizavam sua literatura sagrada – a história da libertação de Israel, a 

figura de Moisés, os profetas etc. – para salvaguardar sua memória. Buscavam no passado, 

e muitas vezes não em fatos reais, mas “reais” como verdades valorativas, para a 

construção da identidade daquele povo. Ou pelo menos mantê-la, apesar de tantos 

dominadores dentro de sua história. 

Diante das dificuldades encontradas na construção ou manutenção de uma cultura e, 

assim, da própria identidade, os mitos podem perder sua força transformadora. Este é o 

momento de crise. Quando isso ocorre, aparecem os profetas, líderes religiosos para 

ressignificarem as histórias sagradas. A mensagem de Jesus e de seus discípulos surge em 

um clima cultural favorável a esse processo. A situação de instabilidade era intensa. A 

prática religiosa judaica não respondia mais às necessidades do povo, os deuses da cultura 

greco-romana vinham de outra realidade, ocorrendo mais uma violência simbólica do que 

uma adesão espontânea. Assim, existiu a possibilidade de nascimento de uma “nova” 

história fantástica‟. Em momentos de desestabilidade total nasce no homem nova 

linguagem, ou seja, a “dissonância cognitiva”, emocional e cultural deve ser sanada. 

Quando o substrato de uma cultura – a mitologia – entra em crise, toda ela 

desestabiliza. Nesse momento, o ser humano, em sua identidade, também corre o risco de 
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fragmentar-se. A seita que nasce dentro do Judaísmo – o Cristianismo – fala sobre essa 

“dissonância cultural” e, assim, tenta restabelecer a identidade “sagrada” daquele povo. 

Lembremos que a religião judaica da época estava muito atrelada ao Império. Logo, 

ela acabava repetindo a postura de Roma, caso contrário sofreria as consequências. Pode-se 

dizer que a religião, que funciona como um catalisador de sentido, tinha perdido sua 

eficácia para parte daquele povo. Principalmente aqueles que eram excluídos de sua prática. 

Existia um clima de desidentificação crescente. Nesse momento surge a mensagem de Jesus 

e seus discípulos. Há uma releitura e a possibilidade de construção de novos significados, 

sanando a dissonância presente na identidade cultural. 

A perseguição aos cristãos 
No Cristianismo primitivo, a resistência de incorporação da cultura romana pelas 

comunidades nascentes gerou conflitos intensos. A literatura sagrada cristã tem como 

exemplo significativo o Livro do Apocalipse. Como vimos, o livro foi escrito por volta da 

década de 90 do século I. Supõe-se que o autor seja do círculo de João, um dos discípulos 

de Jesus. O contexto é de intensa perseguição. O imperador Domiciano havia-se 

proclamado deus. Segundo os historiadores, João foi exilado na ilha de Patmos. A ilha se 

assemelhava a uma “Alcatraz” romana. Ali João escreve seu texto. 

Em momentos de crise, e este parece ser um período significativo, o ser humano 

procura encontrar seu equilíbrio, pois “a existência humana é um contínuo „pôr-se em 

equilíbrio‟ do homem com seu corpo, do homem com seu mundo” (Berger, 1989, p. 18). 

Tanto cultural como individual. A paz almejada é alcançar esse equilíbrio. “João” estava 

preso, distante de sua casa e do continente. O que dizer nesse momento de intensos 

sentimentos (medo, solidão, revolta, angústia etc.)? Certamente, aquilo que é mais valioso, 

valoroso, aquilo que o mantém vivo como pessoa. E o que ele sente é semelhante ao que 

seu povo sente, e está de forma mais intensificada por causa de sua situação. Logo, o 

Apocalipse e sua literatura funcionam como um amplificador dos acontecimentos. 

Somente pode surgir da situação descrita uma linguagem carregada de valores, 

sentimentos, emoções e construções significativas que mantenha a estabilidade do ser 

humano, ou seja, de João. Como indivíduo e como cultura. Perder a cultura é perder-se. A 

religião, neste caso sua literatura, pode “um sentimento de segurança neste mundo e uma 
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confiança de que, no final, porém, tudo ficará bem ou poderia ficar bem”. (Theissen, 2009, 

p. 22). Nasce a descrição fantástica que encontramos no Livro do Apocalipse, 

especialmente no capítulo 13,1-10. 

As figuras e a construção de sentido 
As figuras nascidas no texto são fortes e praticamente impossíveis de ser imaginadas 

se tentássemos desenhá-las. Essa “linguagem simbólica é um dos aspectos mais específicos 

da literatura apocalíptica e contribui para convertê-la em literatura cifrada” (Tuñí; Alegre, 

1999, p. 196). 

O texto codificado funciona como símbolo. Sabemos que o símbolo “não atribui algo 

conhecido. É intuição do desconhecido” (Croatto, 2004, p. 92). Perante a situação de 

perseguição violenta e implacável do Império Romano, os cristãos não veem saída. A 

dissonância emocional, cognitiva e cultural é tão acentuada que somente figuras, imagens, 

representações de animais, seres alados, tentam conter em si toda a emoção vivenciada e 

transpô-la para ser comunicada. Tal linguagem simbólica possibilita a reinterpretação dos 

que têm acesso ao texto. Dessa forma, o símbolo está aberto e “significa algo além de seu 

próprio sentido primário” (Croatto, 2004, p. 87). Ele possibilita a cada um reinterpretar o 

potencial simbólico. Desfaz-se a dissonância e nascem novos significados. 

São várias as figuras presentes no texto: 

• animais: “besta”, “pantera”, “leão”, “urso”, “dragão”; 

• elementos da natureza: o “mar”; 

• objetos e parte do corpo representando poder e realeza: “pés”, “cabeça”, “chifres” e o 

“diadema”. 

Em todos eles o autor tenta relacionar o poder, a força do Império Romano a esses 

animais (seres alados), objetos e elementos da natureza. Entretanto, não significa apenas 

uma metáfora. Como se disséssemos que a força de Roma é igual a um leão feroz. Mas a 

conjunção dos significados gera outra rede de sentido. A mitologia que está no substrato 

desse escritor, dessas comunidades, é que dá o tom do discurso. “O que na Antiguidade se 

chamou „espíritos‟, „anjos‟ ou „demônios‟ eram entidades atuais, só que elas não estavam 
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pairando no ar. Esses poderes estavam encarnados em celulose, em cimento, ou pele e osso, 

ou no império, ou em seus exércitos mercenários” (Friedrich, 2002, p. 104). 

A salvação está para além dessas perseguições. O salvador – mito historicizado – 

“ressuscitou” e deu novo significado ao mundo. Logo, nenhum mal poderá tirar o que foi 

estabelecido por Jesus. Ninguém pode matar a experiência religiosa que deu significado a 

esse povo. A morte pode, contrariamente, tomar novo significado e tornar-se mesmo uma 

alegria. Em outras palavras: a mitologia subjacente na religião judaica, da libertação do 

povo, também permeia o substrato do imaginário religioso das comunidades cristãs 

primitivas. E ganha em Jesus sua expressão máxima, pois em profunda dissonância cultural 

a saída encontrada é assumir o projeto religioso até a morte. O rebaixamento se torna 

elevação celeste. 

Ap 13,10 mostra bem a situação sem saída em que se encontravam as comunidades: 

“Se alguém está destinado à prisão, à prisão irá. Se alguém deve morrer pela espada, pela 

espada tem de morrer. Aqui está a constância e a fidelidade dos santos”. 

A certeza destrutiva do poderio romano presente nesse versículo advém do “[...] 

trauma que ficou da destruição de Jerusalém; provocou em ambos, judeus e cristãos, uma 

revisão e uma reorganização generalizada, cujo reflexo perpassa tanto os livros cristãos do 

NT como os da tradição judaica, escritos depois de 70 d.C.” (Mesters; Orofino, 2001, p. 

74). 

Percebemos que a religião cristã e sua literatura sagrada proporcionam 

um sentimento de segurança neste mundo e uma confiança de que, no final, porém, tudo 

ficará bem ou poderia ficar bem. Precisamente por esse motivo, ela ocupa-se das situações-

limite, quando essa confiança é ameaçada e abalada: na angústia, na tristeza, na culpa e no 

fracasso. (Theissen, 2009, p. 22) 

Conclusão 
Podemos dizer que o Apocalipse é o livro da esperança. Ele lança luz, abre novo 

caminho simbólico para evitar a desintegração cultural e de identidade. A libertação 

presente no substrato judaico-cristão permanece: a libertação de Israel. A realidade vivida é 

uma, mas a literatura simbólica rompe tempo e espaço e antevê o futuro. 
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A literatura assusta nossa mentalidade cartesiana de tempo e espaço. Supomos que 

aquilo que deveras é futuro “não pode existir ao mesmo tempo no presente. Contudo, no 

âmbito do pensar mítico, isso não é estranho. Aquilo que é manifestamente diverso e 

diferente, em um nível mais profundo pode ser idêntico [...]” (Theissen, 2009, p. 45-46). 

A “dissonância cognitiva” e emocional pode ser desfeita com a literatura sagrada 

apocalíptica. Ou melhor, pela sua reinterpretação. É justamente essa dissonância na 

identidade do ser humano que o leva a buscar novas respostas. Ou podemos dizer que é 

justamente nesse momento que nasce nele a saída na construção da paz consigo e com o 

mundo. Ou seja: “[...] estamos diante de um texto mitopoético e, portanto, com a finalidade 

de esclarecer e reordenar sensações nos leitores” (Ferrer, 1999, p. 71). 
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 Resumo: O artigo busca dar sua contribuição à sociologia ao sugerir possibilidades 

de análise do Neopentecostalismo brasileiro no quadro da metodologia de Weber em 

seus estudos da religião e, fazendo-o, criticar a aplicabilidade de tal metodologia para 

o objeto em questão. Pretendendo dialogar também com outros autores além do 

clássico alemão, apresenta como ponto de partida breve definição conceitual e 

panorama típico-ideal do Neopentecostalismo para, em seguida, observá-lo buscando 

identificar sua relação com o mundo e as implicações dessa relação na mudança 

social do contexto religioso brasileiro. 

 Palavras-chave: Religião; Neopentecostalismo; Metodologia weberiana. 

Apresentação 
O caráter indispensável da leitura de Max Weber para o pesquisador nas ciências 

sociais é reforçado quando este se propõe analisar o campo religioso. A amplitude do 

espectro estudado e a característica meticulosidade das construções tipológicas de Weber 

aplicadas na análise das religiões, percurso para o entendimento da Modernidade, 

reafirmam o valor dos escritos em questão para os cientistas sociais contemporâneos que 

tomam a religião como objeto de sua pesquisa. 

Incluem-se aí os pesquisadores do Neopentecostalismo, ramificação heterogênea do 

Cristianismo brasileiro, que assumem para si a desafiadora tarefa de produzir ciência acerca 

de um movimento religioso desprovido de unidade institucional e, também por isso, 

controverso e multifacetado. 

                                                 
1 Mestrando vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sociologia da Universidade 

Federal de Goiás (PPGS/UFG) e bolsista da Capes. E-mail: tiago_meireles@hotmail.com. 
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O presente artigo tem como objetivo, portanto, fornecer sua contribuição ao sugerir 

possibilidades de análise do Neopentecostalismo brasileiro no quadro da metodologia de 

Weber em seus estudos da religião e, fazendo-o, criticar a aplicabilidade de tal metodologia 

para o objeto em questão. Pretendendo dialogar também com outros autores além do 

clássico alemão, apresenta como ponto de partida breve definição conceitual e panorama 

típico-ideal do Neopentecostalismo para, em seguida, observá-lo, buscando identificar sua 

relação com o mundo e as implicações dessa relação na mudança social do contexto 

religioso brasileiro. 

O labirinto das siglas 
O caráter exponencial da multiplicação dos movimentos no Cristianismo, 

especialmente no Protestantismo, tem colocado pesquisadores diante da dificuldade 

metodológica de classificar conceitualmente os neopentecostais. Como tentativa de superar 

tal obstáculo, a proposta weberiana da análise a partir da noção de tipo ideal, essa 

“construção intelectual destinada à mediação e à caracterização sistemática das relações 

individuais [...] a fim de se formar um quadro homogêneo de pensamento” (Weber, 1992, 

p.144),2 tem sido continuada na sociologia da religião brasileira, não sem críticas sobre sua 

adequação na expressão do fluxo histórico.3 

Em território brasileiro, as primeiras ocorrências de Igrejas que fugiam às 

características do Pentecostalismo tradicional remontam à década de 1960. Tal corrente tem 

sido chamada por boa parte dos cientistas sociais da religião de terceira onda pentecostal 

do Brasil. Sendo a primeira e a segunda onda separadas mais por um corte histórico-

institucional que por severas divergências teológicas, comportamentais ou sociais, a terceira 

tem por características explícitas de sua pregação certo grau de rompimento com o 

                                                 
2 Em “A „objetividade‟ do conhecimento na ciência social e na ciência política” encontra-se 

pormenorizada discussão de Weber sobre o tipo ideal como instrumento teórico-metodológico. 
3 Sobre a tipologia do Neopentecostalismo brasileiro, consultar: FRESTON, Paul. “Neo-

Pentecostalism” in Brazil: Problems of Definition and the Struggle for Hegemony. Archives des 
Sciences Sociales des Religions, Volume 105, Numéro 1, p. 145-162, Année 1999. 
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ascetismo contracultural e consequente sintonização progressiva à sociedade e à cultura de 

consumo (Mariano, 2005).4 Trata-se do chamado Neopentecostalismo. 

O uso da nomenclatura não é pacificamente aceito por todos os estudiosos. Paul 

Freston, inglês naturalizado brasileiro e com vasta pesquisa sociológica no campo do 

Protestantismo, relativiza o termo Neopentecostalismo e prefere falar em transformação 

gradual – e não de tipo – do próprio Pentecostalismo (1999). Ricardo Mariano, contudo, 

justifica a validade do prefixo neo pela sua capacidade de agregar à expressão, 

simultaneamente, os aspectos de continuidade e novidade. Geradas no âmbito do 

Pentecostalismo e com uma série de elementos comuns a este, continua Mariano (2005), as 

Igrejas neopentecostais se distinguem pela exacerbação do tema da “guerra espiritual”, 

ênfase na pregação da prosperidade material, liberalização de estereotipados usos e 

costumes de santidade e estruturação empresarial da instituição. 

Note-se que ambas as perspectivas se contrapõem pelo posicionamento ante 

determinado tipo ideal estabelecido. Enquanto Freston defende a manutenção da divisão 

teórica entre pentecostais e históricos no âmbito do Protestantismo brasileiro, alertando 

apenas para a imperiosidade de entendê-los como extremos de um contínuo e não como 

compartimentos impermeáveis (1999), Mariano vê na terceira onda do Pentecostalismo 

transformações suficientes para que surja a demanda por elaboração conceitual de um novo 

tipo e, assim, estabeleça-se a neocategoria. 

Sob a perspectiva da metodologia weberiana, encontramo-nos aqui diante de uma 

questão de validade conceitual e aplicabilidade do instrumento, mais do que de sua 

veracidade. Isso porque é a infinita riqueza da realidade, nas palavras de Weber (1992), que 

torna tais instrumentos – imprescindíveis ao pesquisador – incapazes de esgotar o objeto 

mesmo a que se propõem explicar. Daí a validade da percepção do autor quanto ao caráter 

das ciências sociais e à transitoriedade dos tipos ideais: 

[...] a história das ciências da vida social é, e continuará a ser, uma alternância constante entre 

a tentativa de ordenar teoricamente os fatos mediante uma construção de conceitos e a 

decomposição dos quadros mentais assim obtidos, devido a uma ampliação e a um 

                                                 
4 No capítulo “Tipologia das formações pentecostais”, o autor fornece uma boa perspectiva da 

constituição e diferenciação de cada uma dessas “ondas”. O pioneiro na utilização do termo no 
Brasil, contudo, é Paul Freston, como atesta o próprio Mariano. 
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deslocamento do horizonte científico, e à construção de novos conceitos sobre a base assim 

modificada. (1992, p. 148)5 

Se Mariano, acertadamente, enriquece a tipologia do Protestantismo brasileiro 

trilhando o caminho weberiano “mediante a acentuação unilateral de um ou de vários 

pontos de vista e mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos 

isoladamente dados, difusos e discretos” (Weber, 1992, p. 137), pela qual estabelece o 

Neopentecostalismo como tipo puro para fins de análise, parece passar ao largo pela 

natureza complexa do labirinto no qual a multidão de novas siglas eclesiásticas coloca o 

cientista social. No esforço por colocá-las sob um abrigo conceitual único, deixa de 

destacar suficientemente a diversidade das práticas cotidianas dos seus milhões de adeptos 

e parece ignorar que, por mais que determinado grupo se enquadre no perfil das 

características comuns já listadas, quais sejam, exacerbação do tema da “guerra espiritual”, 

ênfase na pregação da prosperidade material, liberalização de esteriotipados usos e 

costumes de santidade e estruturação empresarial da instituição, este poderá diferenciar-se 

consideravelmente de algum outro que porventura também apresente em alguma medida 

tais características. 

É nesse sentido a argumentação de Paul Freston quanto à necessidade de clara 

distinção entre Igrejas de massa, como a Universal do Reino de Deus (IURD), e aquelas 

surgidas como movimentos de renovação carismática, boa parte a partir das Igrejas 

históricas (1999). Apesar de parecerem insuficientes as razões expostas por Freston – 

especialmente aquela que se fundamenta na suposta distinção da composição social entre 

tais divisões, como demonstrado por Mariano ao falar muito rapidamente sobre o que 

chamou de “igrejas históricas renovadas” (2005) – há ainda razão para pontuar que no 

âmbito da vasta categoria Neopentecostalismo existem direções da ação cuja observação é 

imprescindível. Um pouco mais adiante procurar-se-á indicar algumas alternativas para 

pensar o problema. 

Weber e o velho Protestantismo 
                                                 

5 Vale citar que Weber, poucas linhas depois, afirma: “[...] aqui se exprime o fato de que, nas ciências 
da cultura humana, a construção de conceitos depende do modo de propor os problemas, e de que 
este último varia de acordo com o conteúdo da cultura”. 
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A mais difundida e celebrada obra de Max Weber, A ética protestante e o espírito do 

capitalismo (1999a), expõe primorosamente a relação entre as práticas cotidianas de fiéis 

protestantes e o movimento cultural responsável pela assunção do lucro econômico ao 

status de virtude moral, a que se chamou espírito do capitalismo. 

Partindo do pressuposto de que é possível fornecer explicações sociológicas a partir 

da investigação do comportamento possuidor de sentido subjetivo, o ensaio explicita a 

conexão entre interpretação religiosa do mundo pelos grupos estudados e sua participação 

na vida industrial do capitalismo. Tomando por empréstimo expressão da sociologia da 

religião brasileira, dir-se-ia que o efeito da onda calvinista no seio do Protestantismo 

europeu conduziu a prática religiosa dos indivíduos protestantes por um percurso solitário e 

permeado de incertezas rumo à salvação, diante da exaltação da lógica do pensamento em 

detrimento da experiência religiosa, tão cara ao reformador Martinho Lutero. A ausência 

típico-ideal de elementos catárticos, tais como a confissão ou rituais de caráter emocional, 

lança o fiel em uma aflita busca por autoafirmação como eleito pelo deus de pensamentos 

insondáveis e apavorantemente definitivas sentenças quanto ao destino eterno de suas 

criaturas. É exatamente essa busca pela confirmação do estado de graça que leva o sujeito a 

internalizar o ethos facilitador do capitalismo, especialmente vivenciado por meio da 

certeza de uma vocação divina para o trabalho intramundano. 

Certamente, os desdobramentos da tese de Weber vão muito além do que aqui 

rapidamente se mencionou. O já exposto vale, contudo, como esclarecimento quanto à 

aplicação da metodologia do autor, especialmente no que tange ao problema da teodiceia e 

suas implicações. 

A existência do mal no mundo e a tentativa de sua conciliação com a existência da 

divindade são a essência do referido problema (Weber, 1999b. Também 1982). No caso do 

monoteísmo, incorpora-se à busca de sentido para a justiça de Deus,6 ainda, a dificuldade 

da afirmação paradoxal de um deus todo-poderoso e igualmente bondoso. A resposta 

calvinista fundamentada na escatologia messiânica do Cristianismo, base da motivação do 

fiel na ação, exalta a soberania de Deus e sacrifica sua benevolência em nome da coerência 

lógica do esquema de pensamento (Weber, 1982), preservando, todavia, a graça divina, 

exclusivamente reservada àqueles eleitos que experimentam angustiadamente o desejo de 

                                                 
6 Justiça de Deus é o sentido literal da palavra teodiceia, de origem grega. 
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se reconhecerem como tais. Lançados ao labor intramundano e visando provar para si e 

para outros sua condição de santidade, não se dão conta da amplitude das consequências de 

sua devoção. 

É no mínimo curioso notar que no Brasil refere-se às Igrejas que heroicamente tentam 

apegar-se ao legado doutrinário da Reforma Protestante, geralmente tida como porta-voz da 

Modernidade, como Igrejas tradicionais. Daí, inevitavelmente, remete-se à ideia de que 

alguma transformação significativa ulterior ao Protestantismo histórico e enfraquecedora 

deste7 demanda uma análise que, apropriando-se da valorosa metodologia de Weber, dê 

continuidade à sua pesquisa acerca do vínculo entre o curso das ideias religiosas e a 

mudança social. 

Teodiceia em movimento 
A compreensão do Neopentecostalismo passa necessariamente pela investigação de 

sua postura de rompimento ou abrandamento do ascetismo, se comparado ao 

Protestantismo analisado por Weber (Mariano, 2005). O fiel puritano, para o qual estão 

banidos todos os elementos eudemonistas e hedonistas da conduta, uma vez que sua ação 

orienta-se pela virtude e não por um ideal de felicidade individual (Weber, 1999a), difere 

inquestionavelmente daquele neopentecostal que afirma o direito dos filhos do Rei ao 

desfrute abundante da bênção das riquezas materiais (Mariano, 2005). 

Um ponto-chave para dar conta de tais diferenças na concepção de mundo é o 

desenvolvimento teológico pós-Calvino, analisado com maestria pelo sociólogo britânico 

Colin Campbell (2001; 2006). Campbell (2001), estudioso de Weber, critica o formato de 

análise, comum nas ciências sociais, que adota a metodologia weberiana na análise do 

passado e, ao buscar pensar o presente, dela prescinde privilegiando uma interpretação nos 

moldes de Durkheim. Sua advertência é, portanto, para o valor da possibilidade de que o 

pesquisador, trilhando os rastros da teoria da ação social weberiana, se preocupe em 

entender a motivação do indivíduo e a força das ideias na dinâmica coletiva. Isso posto, o 

                                                 
7 Sobre a acelerada pós-tradicionalização do Protestantismo no campo religioso brasileiro, ver o 

artigo “„Bye-bye, Brasil‟ – O declínio das religiões tradicionais no censo 2000” (Estudos 
Avançados, São Paulo, v. 18, n. 52, set./dec. 2004). Seu autor é o veemente defensor do crescente 
desencantamento e secularização lineares das sociedades ocidentais, Antônio Flávio Pierucci. 
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autor demonstra como a tensão gerada pela teodiceia calvinista gerou poderosas 

contradições no campo da teologia e fora dos limites desta (Campbell, 2006). 

Campbell lembra que as críticas teológicas ao sistema lógico-conceitual de Calvino, 

oriundas, sobretudo, da corrente arminiana, rejeitam a figura de um deus cuja imagem 

parecia inaceitável. Defendem os opositores do Calvinismo que a exaltação da soberania de 

Deus, somada à total anulação da liberdade humana, coloca a divindade na posição de 

executor raivoso de uma vingança contra o pecado que ele próprio criou soberanamente ao 

presentear o primeiro casal com as maravilhas e tentações do Éden (Campbell, 2006).8 

Inicia-se aí, pela rejeição do Deus absconditus estudado por Weber (1999b), uma 

transformação conceitual na explicação teodiceica com vistas a tornar Deus mais acessível 

ao homem, que agora se percebe como criado para servi-lo conforme o livre-arbítrio. Essa 

teodiceia em movimento é vista por Colin Campbell como, tomando a construção do 

filósofo Arthur Lovejoy, um processo em direção a uma representação da divindade como 

sendo mais desse mundo que do outro mundo. A religiosidade ocidental, prossegue 

Campbell (2006), mais que uma percepção meramente transcendente de Deus, abarca um 

aspecto de imanência que, em relação dialética com a transcendência, atesta as tendências 

para rejeitar ou aceitar o mundo. 

As implicações teóricas desse dinamismo da teodiceia no âmbito do Protestantismo 

são aplicadas por Campbell (2001) na análise da gênese do que chamou espírito do 

consumismo moderno, relacionado weberianamente à ética do movimento intelectual e 

estético conhecido por Romantismo, que implicou uma revolução do consumo 

concomitante à revolução da produção tão bem descrita por Weber n‟A ética protestante. 

Tal revolução consumista ter-se-ia dado pela criação de um tipo específico de hedonismo a 

partir das influências do movimento romântico nas sociedades ocidentais. 

Foge às modestas pretensões desse artigo estabelecer vínculos conceituais sólidos 

entre a tese da ética romântica – pouco explicada aqui – e a construção típico-ideal do 

Neopentecostalismo. Fica apontada, contudo, a ousada tarefa de Colin Campbell, que, ao 

buscar provar que os mesmos desenvolvimentos culturais responsáveis pelo 

                                                 
8 Indignados com a ideia de que Deus cria homens e mulheres escolhendo de antemão quais desses 

irão para o reino celestial e quais sofrerão as penalidades eternas no inferno, opositores do 
Calvinismo chegam a acusá-los de adoração a demônios, haja vista a natureza má deste deus 
apresentado (Tulloch, 1874, apud Campbell, 2006). 
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estabelecimento de um moderno hedonismo autônomo e imaginativo no Ocidente o foram 

também pelo aparecimento da economia consumista moderna, traça sob os auspícios da 

metodologia weberiana a genealogia das ideias que motivam a ação dos indivíduos na 

cultura contemporânea, o que o remete às transformações da teodiceia calvinista em uma 

teodiceia que fala da presença de Deus no mundo e a partir dele. 

Intimidade com Deus 
Pode-se, agora, propor que se pense o Neopentecostalismo no quadro do 

desenvolvimento e aprimoramento da metodologia de Max Weber, recorrendo-se 

especialmente ao denso e sugestivo trabalho de Campbell. O entendimento aí adquirido do 

processo de transição entre tipos ideais de crença religiosa e da discussão sobre 

secularização e desencantamento do mundo9 propõe a análise do percurso histórico das 

ideias que desembocaram no Neopentecostalismo. 

A partir de então, vislumbra-se a fertilidade da investigação sobre a veracidade da 

hipótese de que elementos fundamentais no desenvolvimento da cultura ocidental 

contemporânea, especialmente no que tange ao consumismo, têm raízes comuns àquelas do 

Neopentecostalismo, a saber: a forma que assumiram as respostas à teodiceia calvinista. A 

transição da sociedade produtora em direção à sociedade do consumo parece ter laços bem 

mais estreitos do que se imagina com a transição do ascetismo intramundano puritano à 

teologia da prosperidade neopentecostal. 

Apenas após essa investigação é que se poderá, e deverá, propor uma tipificação do 

Neopentecostalismo que não ignore as diferenças no interior da categoria que fez do 

distante e inacessível deus pregado pelo Calvinismo um ser com quem se relaciona sem o 

pavor de outrora, porque, afinal de contas, pela fé dele se é íntimo, e bem-aventurados são 

os que sabem desfrutar essa posição. 
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Religiosidades populares: 
Festa de Muquém. Caminho como 

forma de experenciar o sagrado 
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 Resumo: Na pesquisa, cujo resultado parcial pretendo apresentar, busco interpretar o 

conjunto de crenças e de valores que estão associados às atividades, às ações e às 

práticas vivenciadas pelos devotos que percorrem o caminho (trajeto percorrido em 

forma de peregrinação realizada por ocasião da festa da romaria de Muquém). 

Entendo que, assim, o caminho, o lugar e o sagrado na festa da romaria de Muquém 

são bastante significativos junto a vários segmentos sociais. A experiência do 

caminho, o acampar, leva os indivíduos a reestruturarem seus ethos, sua visão de 

mundo e seu estilo de vida. Entre os aspectos que são ressignificados ao longo do 

caminho durante a peregrinação, e durante a festa, está o ideário da comunidade. 

 Palavras-chave: Caminho: Sagrado: Experenciar. 

A partir da década de 1960, a geografia da religião desenvolveu-se, conforme se 

verifica nos estudos, entre outros, de Isaac (1960), Sopher (1967; 1981) e Büttner (1985). 

Foram valorizadas as relações recíprocas entre religião e ambiente, incluindo-se a análise 

da paisagem, o simbolismo dos lugares sagrados e as práticas espaciais associadas ao 

sagrado. Rosendahl (1996) apresenta uma proposta para o estudo geográfico da religião. 

São quatro os temas propostos: 1) difusão e área de abrangência da religião, 2) os centros 

de peregrinação, 3) território e territorialidade e percepção e 4) vivência do espaço sagrado. 

O sagrado se manifesta sob a forma de hierofania no espaço (Eliade, 1959; 1962), revela-se 

como um dom carismático que o objeto ou a pessoa possui (Weber, 1964) e se impõe por 
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ele mesmo (Durkheim, 1968; Berger, 1985). Baseado nessas ideias, como também nas de 

Tuan (1978) e Claval (1992), elaborou-se uma representação diagramática da dimensão 

espacial que o sagrado impõe ao lugar. O espaço sagrado é o locus de uma hierofania, isto 

é, uma manifestação do sagrado, a qual permite que se defina um “ponto fixo”, ponto de 

toda a orientação inicial, o “centro do mundo”. Enfim, define-se o espaço como um campo 

de forças e de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta 

para um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência. É por meio dos símbolos, 

dos mitos e dos ritos que o sagrado exerce sua função de mediação entre o homem e a 

divindade. E é o espaço sagrado, enquanto expressão do sagrado, que possibilita ao homem 

entrar em contato com a realidade transcendente, chamada “deuses” nas religiões politeístas 

e “Deus” nas monoteístas. O sagrado é perceptível na organização espacial, não somente 

pelos impactos desencadeados pelos devotos no lugar, mas também pela forma 

essencialmente integrada entre religião e tempo. A experiência do tempo nas diferentes 

culturas é desenvolvida por Eliade (1991), que reconhece que os fenômenos religiosos se 

desenvolvem não só num espaço consagrado, mas também num tempo sagrado, “naquele 

tempo” – in illo tempore, ad origine – em que o ritual é realizado. Para Eliade, o tempo não 

é homogêneo nem contínuo. Existem duas espécies de tempo: o tempo sagrado e o tempo 

profano. O tempo sagrado é o tempo das festas. É de natureza reversível, recuperável e 

repetitível. É um tempo ontológico por excelência. Em cada festa periódica reencontramos 

o mesmo tempo sagrado, o mesmo que se manifestou na festa do ano anterior e na festa de 

há um século (Eliade, 1962). O homem religioso vive duas modalidades de tempo. A mais 

importante é o tempo sagrado. O espaço sagrado se revela não somente através de uma 

hierofania, mas também por rituais de construção, e, nesse caso, os rituais representam 

repetições de hierofanias primordiais conhecidas. Assim, o espaço sagrado é uma produção 

intelectual. As formas sagradas na paisagem cristã são as igrejas. A frequência a um serviço 

coletivo de culto é extremamente importante no Cristianismo, em contraste com outras 

religiões nas quais há menor necessidade de um lugar santificado para o culto. No interesse 

de conhecer o impacto que o sagrado impõe ao lugar e no arranjo das atividades humanas, 

selecionamos exemplo de lugar consagrado ao exercício da religião: Muquém, centro 

religioso no interior do Brasil. A cidade se organiza para os devotos. É preciso, 

primeiramente, dar condições de acesso ao lugar sagrado e em seguida alojar os peregrinos. 
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Pouco a pouco, as cidades-santuários multiplicam e modernizam o acesso de chegada dos 

peregrinos, bem como constroem albergues modestos e dormitórios ao lado de luxuosos 

hotéis. Na tentativa de relacionar religião e ambiente através do estudo da organização 

espacial dos centros de peregrinação do interior do Brasil, Rosendahl (1994a) analisou 

Muquém, no estado de Goiás. Trata-se de um núcleo rural de convergência religiosa, 

predominantemente do Catolicismo popular, nos quais o fenômeno religioso recria o espaço 

sagrado por ocasião da peregrinação. O povoado de Muquém, no município de 

Niquelândia, revela, uma vez por ano, a cada festa da padroeira, uma organização singular e 

repetitiva comum nos centros de romaria de áreas rurais. O espaço sagrado é o lugar da 

santa, o lugar superior e não profano, onde ocorre visivelmente o encontro simbólico da 

santa com o povo, num contato direto, sem intermediários. O espaço profano é o espaço 

destinado ao comércio e ao lazer, numa espetacular mescla entre cerimônia religiosa e 

atividades profanas. A missa, a procissão e o sermão do padre representam a marca do 

sagrado oficial. A dança, as frequentes bebedeiras e as brigas testemunham o profano. O 

espaço profano diretamente vinculado ao sagrado consiste do conjunto de atividades não 

religiosas e apresenta uma articulação com o sagrado. Religião e política ocorrem 

conjuntamente num espaço e num tempo específicos. Nos sábados e principalmente nas 

manhãs de domingo, os santuários recebem um grande número de romeiros, o qual, na 

maioria das vezes, corresponde à metade de sua população residente. A organização 

espacial do centro religioso é, em grande parte, uma expressão da hierofania que ali se 

realizou e que gerou a convergência periódica e sistemática de peregrinos. Existe uma 

realidade na paisagem religiosa, ela é essencialmente visível, porém, para explicá-la, é 

preciso apelar para os fatores invisíveis presentes nas práticas religiosas. Os romeiros 

realizam uma combinação de atividades que, pela sua repetição habitual, conferem uma 

fisionomia própria aos centros religiosos. Essas práticas religiosas possuem um roteiro mais 

ou menos preestabelecido na percepção hierárquica do peregrino de viver o sagrado no 

espaço e no tempo. Tentar-se-á desvendar os símbolos do imaginário popular como mais 

um meio de conhecimento do sagrado no espaço através dos atos comportamentais de 

visitar a imagem e seguir a procissão, a bênção d’água e a bênção da saúde, “fazer” e 

“pagar” promessas e assistir à missa e participar dos atos religiosos. Os ritos de benzedura 

são considerados eficazes porque recolhem, para dentro do crente, os mitos, os símbolos, os 
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gestos e as falas sagradas. Variando de cultura para cultura, a eficácia da benzedura 

encontra na linguagem um sentimento lógico que vai ao encontro de suas necessidades. 

Juntamente com a bênção, a prece merece atenção. Para Mauss (1979), é o ponto de 

convergência de um grande número de fenômenos religiosos. O autor acrescenta: 

A prece participa ao mesmo tempo da natureza do rito e da natureza da crença. É um rito, 

pois ela é uma atitude tomada, um ato realizado diante das coisas sagradas. Ela se dirige à 

divindade e à influência; ela consiste em movimentos materiais dos quais se esperam 

resultados. (1979, p. 103). 

Temos aí uma visão particularmente favorável de manifestação da fé que envolve o 

devoto num momento religioso bastante comum no espaço sagrado dos santuários 

católicos. O comportamento do romeiro no espaço sagrado consiste em dar qualidade nova 

ao que é declarado, desejado e consagrado. Espera-se a mudança das coisas profanas para a 

esfera do sagrado. Assim, é possível reconhecer atos religiosos e práticas religiosas. Os atos 

da vida religiosa são os tradicionais, realizados por especialistas do sagrado – padre, pastor, 

freiras e outros. Práticas religiosas são rigorosamente pessoais (Mauss, 1979, p. 137), não 

são repetitivas, não estão submetidas a qualquer regulamentação. A ida ao santuário tem 

seu início na saída de sua residência, que ocorre, na maioria das vezes, pela madrugada. As 

emoções que orientam esse trajeto, as vivências na estrada, ao longo da viagem, fazem 

parte da romaria. É uma liturgia popular que se estende até a chegada ao espaço sagrado do 

santuário, que ocorre aproximadamente às seis horas da manhã. Mesmo quando não vai 

para participar das cerimônias religiosas, o romeiro declara que “vim pagar promessas”, 

algumas vezes não se considera católico e afirma não gostar de padres. Mas faz promessa 

sempre que precisa, “sempre sou atendido e volto para pagar”. A permanência no santuário 

é fortemente marcada pela religiosidade, mesmo na hora do comércio e do lazer que o 

devoto exerce no espaço profano. Nos santuários localizados em áreas rurais, a 

permanência dos romeiros no espaço sagrado é maior no tempo de festas do que nos fins de 

semana, principalmente porque o caminho faz parte do seu roteiro, quando percorrido a pé. 

Desse percurso as pessoas se valem, através da fé, para meditação, para penitências, 

reflexões e purificação dos pecados. Já nos centros religiosos de área urbana os romeiros 

são “peregrinos de um dia” (Rinschede, 1985, p. 201). O roteiro devocional atinge ali, no 
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lugar sagrado, o seu ponto alto. Após permanecer em uma fila, quase sempre longa, o 

devoto se aproxima da imagem, toca-a, faz suas orações e sai da capela. As poucas horas de 

permanência dos romeiros no santuário são vivenciadas com grande intensidade, num 

comportamento cheio de fé, piedade e devoção. A razão principal das peregrinações é a 

devoção. O espaço-tempo do romeiro representa a vivência de sua prática de seus atos 

religiosos. Assistir à missa, fazer a confissão e receber a comunhão, numa vivência com o 

sagrado oficial, tudo é realizado pelo romeiro no espaço sagrado. Generalizando, pode-se 

dizer que 90% dos romeiros reproduzem no santuário a vivência do Catolicismo popular, 

com seus rituais religiosos, no ato de agradecer ou “pagar promessas”. A vivência do 

sagrado, para esses romeiros, está expressa num código próprio produzido pelo imaginário 

social em suas relações reais entre o devoto e o santo. Já fazendo parte do imaginário 

religioso católico, como as imagens, os terços, as medalhas, crucifixos, livretos das 

ladainhas e santinhos. Esses objetos, em sua maioria, simbolizam o lugar, e o motivo da sua 

aquisição é sempre o mesmo: “levar como lembrança do lugar”, “colocar o santo em minha 

casa” ou “levar comigo a recordação do lugar”. O consumo do sagrado é uma característica 

singular nas cidades-santuários e independe da localização do espaço sagrado, podendo 

ocorrer no Santuário de Fátima, em Portugal; no espaço sagrado de Lourdes, na França; no 

Vaticano, na Itália; ou mesmo nos espaços sagrados brasileiros, tais como: Aparecida, em 

São Paulo; Trindade, Morro dos Pireneus, em Pirenópolis, e Muquém, no estado de Goiás. 

Apesar das diferenças sociais e culturais que esses centros possuem, o comércio sagrado é 

realizado com os artigos religiosos da mesma natureza, sendo o sagrado comercializado de 

forma integrada com o sistema religioso católico universal. No Brasil, os mistérios da fé 

cristã foram introduzidos oficialmente pelos portugueses, não só através da intervenção do 

estado, mas também das ordens religiosas e pela ação dos colonos. O complexo processo de 

ocupação do espaço brasileiro, feito em etapas e valorizando áreas em momentos distintos, 

permitiu que o Catolicismo no Brasil assumisse características próprias, bastante distintas 

do Catolicismo europeu. No Brasil colonial, a participação bastante acentuada das 

Irmandades nas igrejas e o predomínio do aspecto devocional dos fiéis, expresso através de 

romarias, das promessas e ex-votos, das procissões e festas dedicadas aos santos, dão um 

caráter eminentemente social e popular ao Catolicismo brasileiro. No século XVI, a atuação 

dos missionários jesuítas e franciscanos na conquista e ocupação do litoral brasileiro. As 
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romarias nesse século foram incentivadas pelos religiosos e tinham uma finalidade 

missionária de catequese e de evangelização do País. Durante os séculos XVII e XVIII, as 

romarias, principalmente no interior do País, nasciam espontaneamente da piedade popular 

e se desenvolviam com ampla liberdade de expressão por parte do povo. As devoções 

surgem do povo. As imagens eram encontradas por pescadores, índios, aventureiros, e o 

aspecto milagroso da aparição da imagem evidenciava a vontade divina que escolhera 

aquele lugar para ser destinado ao culto. O povo constrói, assim, o espaço sagrado, 

realizando com ilimitada liberdade seus cultos religiosos (Hoonaert, 1984). Cada santuário 

possui um conjunto de representações e práticas religiosas desenvolvidas pelo imaginário 

popular comum à comunidade local. Essas representações e práticas evidenciam o 

sincretismo dos símbolos religiosos introduzidos no Brasil pelos missionários portugueses e 

por alguns símbolos religiosos indígenas e africanos. Na história dos santuários, a passagem 

do controle da Irmandade para os bispos ocorreu, na sua maioria, com desavenças e brigas 

judiciais. Nos centros religiosos estudados, essa perda do poder deu-se de modo dramático, 

principalmente para as Irmandades, o que é explicado pelo modelo urbano de administração 

econômica que as Irmandades possuíam. Elas funcionavam como verdadeiros bancos 

modernos: empréstimos pessoais a juros e hipotecas, e como “cofre” para o comércio local. 

Quem quer que controlasse a Irmandade controlava o comércio e a vida política e 

econômica do lugar. Um exemplo de controle e poder é fornecido pela Irmandade de Nossa 

Senhora d’Abadia de Muquém, cujo presidente, José Joaquim Francisco da Silva, 

conhecido como “Terror do Norte de Goyas”, acumulava as funções de presidente da 

Irmandade, mestre da Loja Maçônica de São José, comandante-geral da Guarda Nacional 

da Comarca dos Rios das Almas e Maranhão, comerciante, fazendeiro e governador de São 

José de Tocantins por cinquenta anos (Rosendahl, 1994b, p. 77). Pela história do 

Catolicismo popular no Brasil pode-se afirmar que os centros religiosos se desenvolvem 

sempre a partir de dois movimentos paralelos: de um lado, o poder político e/ou 

eclesiástico, que tenta conservar ou possuir o maior controle sobre os centros de devoção, 

representando as classes dominantes da sociedade; de outro lado, o povo e seus 

representantes mais significativos, que procuram defender suas práticas e crenças 

religiosas: são os oprimidos e dominados (Hoonaert, 1984). No século XX, os bispos 

procuram assumir o controle dos centros de irradiação do Catolicismo popular, pela 
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substituição da Irmandade pela congregação religiosa europeia na administração dos 

santuários. Atualmente, é da Pastoral dos Santuários que parte a diretriz romanizadora 

sobre a massa dos fiéis. O poder de controle e decisão das atividades religiosas e sociais do 

santuário estava ligado ao poder da Irmandade local. A segunda fase da gestão religiosa é 

caracterizada pelo impacto da perda da autoridade pela Irmandade local, passando o 

controle e decisão do sagrado a pertencer ao padre diocesano. Essa perda, na maioria das 

vezes, envolve conflitos nas relações entre a Irmandade e o padre diocesano e concentra-se 

nos bens materiais que a Igreja possuía e eram administrados pela Irmandade. Como 

exemplo de santuário de gestão religiosa diocesana menciona-se o Santuário de Nossa 

Senhora d’Abadia de Muquém, em Goiás, administrado pelo bispo da cidade de Uruaçu. A 

terceira fase é marcada pelas articulações entre os santuários e o processo de gestão que os 

integram em um poder superior, com sede em Brasília, o Conselho de Reitores de 

Santuários do Brasil, que faz parte do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. O romeiro 

ou peregrino é o agente modelador do espaço, é o agente simultaneamente produtor e 

consumidor do sagrado. Nos tempos atuais, o Santuário de Muquém é administrado por um 

reitor; padre diocesano, que recebeu o título de reitor; tem residência fixa no lugar e o 

administra. A romaria de Muquém existe desde o século XVIII do período da mineração e 

da escravidão. É tradição há mais de duzentos anos, desde 1748, considerada uma das 

maiores do mundo, e é a celebração religiosa mais antiga de Goiás. Os romeiros fazem o 

percurso de 45 quilômetros carregando a imagem de Nossa Senhora da Abadia saindo da 

cidade de Niquelândia, seguem pela Rodovia da Fé, fazendo o percurso com início na 

Igreja Matriz da Paróquia São José, passando pela Paróquia Nossa Senhora da Abadia e 

terminando no Santuário de Muquém. A procissão ocorre durante toda a noite e termina 

com a chegada dos romeiros ao santuário, dando início à romaria, que prossegue durante 

dez dias. Ao longo da Rodovia da Fé há as estações da via-sacra, com monumentos que 

representam o calvário de Cristo, parada obrigatória na peregrinação quando se vai na 

procissão. Essa Rodovia é um cenário de peregrinos que percorrem muitos quilômetros a 

pé, a cavalo, de motocicleta, ou de carros pagando promessas. Essas pessoas vão pagar suas 

promessas pelas graças alcançadas de Deus por intercessão de Nossa Senhora d’Abadia. 

Em 2008, segundo a Diocese de Uruaçu, passaram pelo Santuário de Muquém cerca de 180 

mil pessoas. No início da romaria, uma cavalgada com centenas de cavaleiros de Uruaçu, 

http://www.overmundo.com.br/banco/romaria-do-muquem
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Niquelândia, São João da Aliança, Sítio da Abadia, Cavalcante e outros cumpre a tradição 

percorrendo a Rodovia da Fé, formando um espetáculo à parte. Seja a cavalo, a pé ou de 

carro, todos seguem o caminho de fé ao encontro da santa. O Santuário de Muquém, no 

morro Cruzeiro, acima cem metros do chão, foi inaugurado em 2004 e tem capacidade para 

27 mil pessoas sentadas. Esse santuário forma uma imagem belíssima contrastando com o 

verde das matas e o azul do céu entre os morros. Muitos romeiros sobem a escadaria do 

santuário de joelhos até o altar pagando promessas. Ao final da procissão, começa a 

romaria, que conta com a Santa Missa, confissões, ofício de Nossa Senhora da Abadia, 

oração de intercessão na capela do Santíssimo, missa pelos enfermos, missa com novena 

em louvor a Nossa Senhora da Abadia e cerimônias de batismo e casamento. A maioria dos 

romeiros é de Goiânia, Brasília e cidades do interior goiano, como Colinas do Sul, 

Niquelândia, Uruaçu, Jaraguá, Goianésia, Pirenópolis, Alto Paraíso e várias outras. Para 

alguns, já é tradição acampar por vários dias: há uma área reservada e também os 

acampamentos comunitários, onde várias famílias se reúnem. A origem da romaria tem 

muitas versões. Que foi um quilombo é certo, pois o povoado de Muquém é um espaço 

rodeado por morros, por isso o local era propício para construir esconderijos ou quilombos. 

A topografia entre montanhas permite uma visão ampla de todos os lados. A história mais 

contada é a dos milagres religiosos acontecidos naquela época, porém é certo que o local 

foi um antigo quilombo. Até pelo nome “Muquém”, cujo significado é “um fogo em brasa 

para assar carne”, como os escravos usavam. Muquém, oriundo do tupi ou nheengatu 

(mboka’i, moka’em, mokai’e, moquê, mocahen, muquém), é técnica indígena, primitiva – 

grelha alta, de varas verdes –, para assar carne, ou peixe, ou aves, sobre o lume. Utensílio 

com que se assa alguma coisa. Essa romaria é contada no livro O ermitão de Muquém, de 

Bernardo Guimarães, escrito em 1858 e publicado em 1869, o qual discute sua origem a 

partir dos depoimentos de um romeiro no ano de 1840. Segundo o romeiro, um jovem 

chamado Gonçalo, depois de matar um amigo pelo amor de uma moça, fugiu para a tribo 

dos xavantes e se casou com uma índia, tornando-se um líder guerreiro. Numa batalha 

matou por engano a própria mulher com uma flechada. O irmão da vítima, indignado, 

lançou uma flecha contra Gonçalo, que foi salvo por uma medalha de Nossa Senhora que 

trazia no peito. Depois disso, Gonçalo se tornou um ermitão, dedicando sua vida a Nossa 

Senhora de Muquém. Bernardo Guimarães diz: 
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Lá bem longe, no coração dos desertos, em uma das mais remotas e despovoadas províncias 

do Império, existe uma das mais notáveis e concorridas dessas romarias, notável, sobretudo, 

se atendermos ao sítio longínquo e às enormes distâncias que os romeiros têm de percorrer 

para chegarem ao solitário e triste vale em que se acha erigida a capelinha de Nossa Senhora 

da Abadia do Muquém na província de Goiás, cerca de oitenta léguas ao norte da capital e a 

sete léguas da povoação de S. José de Tocantins, à margem de um pequeno córrego que tem o 

significativo nome de Córrego das Lágrimas. Das mais remotas paragens acodem romeiros a 

essa isolada capelinha para implorar à santa o alívio de seus padecimentos e trazer-lhe 

preciosas oferendas. Durante alguns dias do ano aquele lôbrego e escuro sítio transforma-se 

em uma ruidosa e festiva povoação; o Muquém é sem contestação a romaria mais concorrida 

e a mais em voga do interior. 

Existem outras versões, como a dos negros foragidos, que, presos pelos soldados, 

nenhum foi morto, atribuindo o milagre a Nossa Senhora da Abadia. Há a versão do 

português Antônio Antunes, garimpeiro clandestino que, quando descoberto, fugiu de um 

processo que poderia resultar-lhe a morte. Segundo narrativas locais, ele foi salvo por 

milagre de Nossa Senhora da Abadia e por isso ergueu uma capela no local. Os 

depoimentos são diferentes, o Bispo Dom Prada Carrera pesquisou, concluindo que a 

versão mais correta é a do português, que, ameaçado pelas leis, fez a promessa de trazer a 

imagem da santa de sua terra natal. A imagem foi trazida com festa e começou o culto no 

dia 15 de agosto no povoado de Muquém, mas ele não descarta as outras versões, firmando 

também na do livro de Bernardo Guimarães, O ermitão de Muquém. É preciso, antes de 

mais nada, ir à festa. “Crer é no imóvel, mas rezar é para quem se move” (Brandão, 1989, 

p. 25). Entre as incontáveis festas populares, é na romaria que esse deslocamento tem um 

significado especial. Milhares de pessoas saem de suas casas em direção aos santuários, 

especialmente durante as ocasiões de festa. Isso é feito com os mais variados meios de 

transporte – a pé, de carro de boi, a cavalo, de carroça, ônibus, ou carro próprio. Os 

romeiros percorrem quilômetros, às vezes durante dias, até chegar aos santuários, onde a 

festa não está limitada apenas ao lugar destes, há toda uma rede que se estende desde os 

preparativos em sua terra natal à viagem à Terra Santa. “A romaria permite uma viagem 

real e simbólica, que modifica, suspende a vida cotidiana para a criação momentânea de um 

outro mundo, especial, mágico, e divino” (Brandão, 1989, p. 40). Com tal sentido, a 

romaria está relacionada a uma certa itinerância, característica que não se refere 



 
 

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano VII, n. 35 157 

propriamente a uma migração, porque os romeiros  sempre retornam para sua terra natal 

depois de visitar o santuário, com a certeza ou o desejo de voltar no ano seguinte. 
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O tema da santidade, essencial no interior da experiência cristã, revela-se complexo 

em razão de elementos que entre si se contrapõem. De um lado, o desabrochar das 

potencialidades humanas. O resultado a ser perseguido, objetivo inspirador daquilo que, em 

determinada situação, se pensa e se faz, da mesma forma como sua qualidade, depende de 

quanto o ser humano seja capaz de realizar. Nessa dinâmica é preciso que haja renúncia, 

autocontrole, ascese, conversão, no interior de uma justa e adequada escala de valores. 

De outro lado, a percepção de que a santidade decorre da exuberância da graça, no 

interior de uma dinâmica onde o ser humano é basicamente receptivo. A pessoa santa, em 

tal perspectiva, não é alguém que realiza grandes coisas, mas alguém que, por sua 

disponibilidade incondicional ao dinamismo divino, permite que nela se realizem grandes 

coisas. Como a santidade significa o máximo de elevação humana, pondo em destaque a 

força humanizadora da graça, é fácil perceber que aí está em jogo o essencial. Daí uma 

conclusão: não está em poder do ser humano realizar o essencial de sua vida. 

                                                 
* Este texto é a 3ª parte do trabalho de Hermilo Pretto, O Deus de nossa fé, que vem sendo publicado na seção 
“Teologia Aberta” desde o nº 33 de Ciberteologia (edição 33, jan-fev-mar 2011). 
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Em busca de vida nova (Ed. Paulinas, 1997) e A teologia tem algo a dizer a respeito do ser humano? (Ed. 
Paulus, 2003). 
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Exemplo singular de santidade compreendida em tal perspectiva, testemunho 

eloquente do amor divino, é o caso de Maria. Ela tem consciência de sua pequenez e, ao 

mesmo tempo, reconhece agradecida que o Senhor nela realizou grandes coisas, autênticas 

maravilhas. Por essa novidade criativa, que ultrapassa infinitamente o limite das 

potencialidades humanas, ela diz que as gerações todas haverão de proclamá-la bem-

aventurada. Há uma grandeza que vem no espírito da dádiva. Daí a atitude de gratidão. 

Mas aquilo mesmo que passa a impressão de ser contraditório representa, na verdade, 

as duas faces da mesma moeda. Conforme explicitei mais acima, na medida em que se 

consegue compreender a santidade como decorrência da exuberância da graça há que se 

reconhecer que o ser humano é receptivo, sendo a própria graça algo que ele vive mas não 

tem o poder de produzir. 

Nesse caso, a santidade é a própria salvação em ato, mesmo que ainda esteja a 

caminho e enfrente a possibilidade constante de perder-se. É o apóstolo Paulo quem 

proclama, nas cartas aos Romanos e aos Gálatas, que a salvação vem pela fé, sem as obras 

da Lei. Com isso ele enfatiza que o ser humano não produz a própria justificação. Essa lhe 

é concedida gratuitamente por Deus. Temos aqui uma condenação flagrante da teologia do 

mérito, marcante na postura calculista dos fariseus e contra a qual Jesus reagiu com força. 

Infelizmente, fica por vezes a impressão de que a mentalidade dos fariseus tenha 

influenciado a Igreja bem mais do que o próprio Jesus Cristo. 

No sentido de se ter uma visão profunda e abrangente da questão, que é bem mais 

complexa quanto possa parecer à primeira vista, cabe lembrar que a Carta de Tiago chama a 

atenção para o fato de a justificação ser oferecida por Deus ao ser humano, sem qualquer 

espécie de restrição ou preconceito, como possibilidade. Mas ela seria morta se, mediante 

gestos de responsabilidade (as obras), o ser humano não tornasse real tal possibilidade. A 

oferta de Deus é gratuita e incondicional. Mas o ser humano precisa dar provas de que a 

aceita e a torna efetiva. Dessa forma, graça e responsabilidade refletem a relação entre fato 

e significado no interior de uma mesma e única dinâmica: a graça assumindo densidade 

histórica pela mediação da responsabilidade humana em termos de relações inspiradas no 

espírito de gratuidade. 

A santidade é uma forma de plenitude. Cabe perguntar: a quem ela beneficia com sua 

riqueza singular? Os antigos filósofos costumavam afirmar que o bem tende por natureza a 
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difundir-se, a comunicar-se. A razão disso é o próprio dinamismo interno do bem: ele 

nunca será tal se não estiver voltado para o espírito da dádiva. Há total incompatibilidade 

entre um bem verdadeiro e a postura de fechamento, de exclusão, de recusa da partilha. O 

que se observa aí não é um aspecto periférico, uma dimensão menor, mas o cerne mesmo 

daquilo que é estruturalmente bom. Baseado nesse princípio é que é possível compreender 

o gesto divino que se explicita em termos de criação. 

Aquilo que se diz a respeito do bem em geral aplica-se ao bem particular que é a 

santidade. Ela é como uma luz e não existe para ser ocultada, mas para ser posta em local 

elevado e, assim, iluminar o ambiente circunstante. Ela é também como o sal: cabe-lhe a 

irrenunciável tarefa de assegurar sabor à vida. Em ambos os casos, no interior de 

referências evangélicas a santidade é um testemunho de esperança. O próprio Jesus assim 

se expressava, falando a quantas e quantos estavam no seguimento: vós sois o sal da terra; 

vós sois a luz do mundo. Cabe apenas uma ressalva: isso não pode decorrer de uma postura 

intencional própria de quem se propõe como modelo a ser seguido. A força de apelo vem 

espontaneamente, pelo testemunho. 

A santidade representa o coroamento de um projeto de vida. Aí ganha força a 

disponibilidade. A pessoa santa é sempre alguém que tem fora de si, no próximo, seu centro 

de gravidade: inspira-a profundamente o espírito da dádiva. Por isso mesmo, a santidade 

acontece no interior de uma contradição frontal com o chamado espírito do mundo. Em sua 

dimensão de profundidade, ela se apresenta como clamor que brota da própria estrutura de 

ser. Assim, ela constitui vocação universal. 

A santidade é a resposta ao anseio de plenitude que todo ser humano aninha em seu 

interior. A consequência disso é que, sem exceção, ela envolve a todos. Quando Jesus 

dizia: “Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48), era sua 

intenção dirigir-se a todos e não a um grupo privilegiado de eleitos. Aliás, Jesus nunca 

evidenciou qualquer preocupação no sentido de constituir aristocracias religiosas. Se 

alguém pode e deve destacar-se, isso deverá ocorrer na disponibilidade para o serviço: 

“Quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que vos serve [...]” (Mt 20,26). 

Em tal perspectiva, a santidade é o coroamento de um profundo anseio que, não 

plenificado, leva fatalmente para a frustração. No entanto sendo o ser humano alguém 

radicalmente ambíguo, a santidade nasce do conflito e nele se alimenta, em termos de 
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contradição e oposição, porque adere ao princípio da vida. Ela não é fechamento em face 

do autenticamente novo que o Espírito suscita incessantemente. A pessoa santa, por 

conseguinte, será sempre uma pessoa atenta aos sinais dos tempos, que são as indicações de 

que estão em andamento processos vitais, autênticas novidades criativas, a recriação do 

mundo, como dinamismo divino permanente. Isso, naturalmente, exige atento 

discernimento e senso de responsabilidade. Se ainda podemos considerar a pessoa santa 

como alguém estranho, é porque ela tem a coragem de não conformar-se à ditadura do 

senso comum. É isso que pretendia dizer o apóstolo Paulo em sua insistência no sentido de 

que os que haviam aderido a Jesus Cristo não se conformassem ao mundo presente. 

A santidade é a expressão mais alta da sabedoria. Aqui não se está falando de 

conhecimento apurado, de erudição, mas de transparência e contemplação. A sabedoria 

nem sempre coincide com a ciência. É o olhar da criança, que pode até ignorar a utilidade 

daquilo que existe, mas que é capaz de captar sua dimensão mais profunda. É muito difícil 

para o ser humano situar-se no interior de um estilo de vida que contradiz as mais 

comezinhas aspirações humanas, geralmente inspiradas na mediocridade. 

O apóstolo Paulo falava da sabedoria da cruz: a realização humana passa pela 

renúncia, pela capacidade de arriscar a própria vida, pela disponibilidade em fazer-se 

comunhão. Quem, em nosso tempo, ousaria ainda falar nesses termos? Estão aí as mais 

diferentes filosofias e psicologias insistindo em que a centralidade da pessoa está nela 

mesma, identificando no outro o inferno, alimentando uma postura substancialmente 

egocêntrica. Dominadas no interior da ditadura do senso comum, as vozes se calam para 

deixar transparecer que é a conformidade aos padrões convencionais e aos ditames do senso 

comum que determina o ritmo da existência. 

O pensamento desenvolvido pelo apóstolo Paulo chama a atenção para uma verdade 

essencial: o amor é a plenitude da Lei e nele o ser humano atinge a maturidade. A santidade 

é a condição daquelas e daqueles que se deixaram tomar por inteiro pela dinâmica 

amorosa a ponto de realizar em todos os níveis aquilo que o mesmo apóstolo atribuía 

especificamente à relação com Cristo: “Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim” 

(Gl 2,20). Mas quantos equívocos se cometem em nome do amor! 

Se amar significa tornar a pessoa amada uma prioridade, por que tanta 

instrumentalização de pessoas e instituições em busca de vantagens pessoais? Se amar 
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significa tornar a pessoa amada livre, livre até mesmo da gente, por que esse desenfreado 

instinto de posse? Por que toda essa avalanche de chantagens visando reter as pessoas 

quando elas clamam por liberdade, muitas vezes em gestos de desespero? 

A santidade é o espírito de Deus apontando caminhos de vida nova. É apelo veemente 

a uma concentração no essencial (para Jesus, o Reino de Deus e sua justiça). É sinal de 

trânsito indicando a direção para o caminho da porta estreita, porque largo e espaçoso é o 

caminho que leva à perdição. 

Ainda é possível encontrar pessoas interessadas em pôr-se à escuta desse clamor? De 

todo modo, é preciso lembrar que a santidade se expressa na dinâmica da eficácia: o 

verdadeiro êxito muitas vezes passa pela experiência do fracasso, pelo caminho da cruz. 

Perder, fracassar, podem ser extraordinários momentos de graça. Em termos conceituais, 

graça e desgraça se excluem por princípio. No dinamismo paradoxal de Deus, elas 

frequentemente andam juntas. A cruz é um instrumento de morte. Para Deus, ela pode ser 

um caminho que leva à salvação, entendida como vida em plenitude. 

 

Continua no próximo nº 
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Espiritualidade e teologia 
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Duas crenças correlatas sobre uma abordagem cristã à espiritualidade são 

esboçadas por todo o livro Espiritualidade e teologia: vida cristã e fé trinitária. Em 

primeiro lugar, a prolongada separação entre espiritualidade e teologia foi 

profundamente prejudicial a ambas. As tentativas contemporâneas de encorajar uma 

conversação entre elas são, portanto, vitais. Essa conversação é uma rica fonte em 

potencial para a renovação da teologia e também garante o desenvolvimento continuado 

de espiritualidades, ricas em tradição embora plenamente atentas a questões, valores e 

experiências contemporâneos. 

A segunda crença é de que a questão mais fundamental, subjacente a todas 

as espiritualidades, é a natureza do “sagrado”. Toda espiritualidade encerra uma visão 

de mundo e, em termos cristãos, essa visão inclui um entendimento do tipo de Deus 

com que os humanos estão lidando. Quem é o Deus a quem oramos e com quem 

lutamos? 

O problema para as espiritualidades cristãs é que existimos em um período 

difícil e confuso de transição cultural e religiosa. No Ocidente, a religião pré-moderna 

era em essência uma realidade coletiva alternativamente considerada “a Igreja” ou 

“cristandade”. Pelo menos à primeira vista, a natureza de Deus e os procedimentos de 

Deus com a humanidade eram questões sobre as quais havia amplo, embora 

principalmente implícito, acordo. As extensas mudanças intelectuais, religiosas e sociais 

da Renascença e da Reforma no decorrer de cerca de dois séculos, posteriormente 

reforçadas pelo Iluminismo, deram origem a uma ênfase sobre a individualidade e a 

responsabilidade individual. Em termos de religião, essa era “moderna” produziu 

denominações e tradições rivais. Até certo grau, seus horizontes teológicos e práticas 

                     
* Este excerto faz parte da Conclusão do livro de Philip Sheldrake Espiritualidade e teologia: vida cristã 
e fé trinitária. São Paulo: Ed. Paulinas, 2005. 
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religiosas expressavam entendimentos de Deus significativamente diferentes. Contudo a 

questão de Deus continuou a ser importante de um modo geral e, de fato, a ser 

disputada. Em nossa própria época, esse mundo de certezas, mesmo que concorrentes, 

deixou de existir. “Deus” parece ter-se evaporado para uma realidade muito vaga, difusa 

e imaterial que existe por trás de uma surpreendente variedade de visões do mundo e da 

espiritualidade. No todo, a natureza de Deus não é mais uma preocupação importante e 

nem, ao que parece, o são as diversas instituições religiosas que alegam falar com 

autoridade por Deus ou sobre Deus. Vastas multidões, inclusive muitos jovens, ainda 

aparecem para visitas ao papa. Entretanto, o respeito das pessoas parece ser mais por um 

ícone espiritual significativo do que por um líder com autoridade, a quem se presta 

obediência, ou que fala por crenças específicas. 

Parece haver uma variedade de índicos da existência de “espiritualidade” no 

Ocidente. No entanto, é uma espiritualidade cada vez mais dissociada de sistemas de 

crença claramente definidos ou de lealdades corporativas. As estruturas sociais e 

familiares estáveis que serviam para passar as tradições e o senso de história da religião 

da comunidade não são mais a força que eram. No mercado da busca espiritual 

contemporânea, muitos dos ensinamentos oferecidos são explicitamente alternativas à 

crença tradicional cristã ocidental (e, de fato, judaica). Outros ensinamentos são um 

tanto conectados de modo ambíguo com a tradição cristã (por exemplo, versões Nova 

Era de Hildegard de Bingen ou Meister Eckhart). Habitamos agora um mundo de 

opções, preferências e preocupação com estilos de vida “significativos” além de 

eficientes. Nesse mundo, as espiritualidades são escolhidas livremente e não herdadas. 

A “espiritualidade” transformou-se hoje em uma palavra da moda. 

Acompanhando a fome espiritual individual, a palavra está até voltando lentamente à 

arena pública. Ela aparece em discussões sobre a renovação de organizações e setores 

sociais que parecem ter perdido suas almas — tais como a mídia, educação, saúde ou 

política. Em certo sentido, de uma perspectiva cristã, tudo isso parece encorajador 

porque pode indicar uma redescoberta pós-secularização do sagrado. Contudo é possível 

diagnosticar alguns problemas bastante sérios. Essas questões importam profundamente 

porque não são meros assuntos de linguagem ou definição, mas têm um impacto sobre 

nossas atitudes e nosso comportamento.1 

                     
1 Um artigo recente de L. Gregory Jones analisa criticamente a busca espiritual contemporânea e 

compara desfavoravelmente a espiritualidade popular com o que as tradições espirituais cristãs têm a 
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A despeito do uso freqüente da palavra, existe uma boa dose de confusão 

quanto à definição exata de “espiritualidade”, bem como quanto às questões 

fundamentais relacionadas com a natureza humana e Deus que estão por trás dela. O 

gosto moderno por “espiritualidades” alternativas, desligadas das tradições de fé, tende 

a passar ao largo das questões de compromisso. Essas espiritualidades não nos ajudam 

de imediato a distinguir entre diferentes versões do “sagrado” ou “Deus” e suas 

implicações para o bem ou para o mal. Outra questão séria é até que ponto essa 

abordagem à espiritualidade pode desafiar o desejo acrítico de realização humana. 

Muitos dos grandes mestres espirituais cristãos como Agostinho, Juliana de Norwich, 

Inácio de Loyola e muitos outros viram o desejo como a chave para o crescimento 

espiritual. No entanto, nem todos os anseios imediatos apontam sem ambigüidade para 

nossos desejos mais profundos. É uma tarefa da espiritualidade ensinar o discernimento. 

Ela também precisa oferecer uma linguagem para identificar um objeto de desejo que 

nos atraia para além do superficial, do imediato e do auto-absorvido. 

Muitas versões ocidentais contemporâneas de “espiritualidade” oferecem 

práticas pessoais para mitigar nossa fome interior. Até aquelas que derivam de algumas 

das grandes fés mundiais como o budismo podem, muito facilmente, ser convertidas em 

mais uma versão de consumismo ocidental. Como esse consumismo é insidiosamente 

individualista, as modernas espiritualidades ocidentais não têm necessariamente uma 

linguagem ou práticas que facilitem a verdadeira comunhão entre pessoas e, pela 

comunhão, com o sagrado ou o divino. Quase pela mesma razão, essa espiritualidade 

não está particularmente bem preparada para oferecer uma visão de valores públicos ou 

para causar um substancial impacto social ou político. Aparentemente lhe falta uma 

capacidade de dirigir-se aos principais elementos da existência humana, além da 

vivência pessoal, e assim reformular mundos. Em certo sentido esse tipo de 

espiritualidade compartilha os aspectos mais destrutivos da fragmentação pós-moderna. 

As tradições teologicamente ricas da espiritualidade cristã serão capazes de 

adentrar o vácuo? É certamente importante para o cristianismo encontrar uma voz 

dentro da conversação sobre a renovação espiritual da sociedade, que está se iniciando. 

Não se questiona que a tradição cristã de crença e prática tenha o potencial para oferecer 

um vocabulário do espírito humano, que está faltando em tantos dos debates 

contemporâneos. Entretanto, não é mais um fato evidente por si mesmo que será 

                                                             
oferecer. Vide A Thirst for God or Consumer Spirituality? Culturally-Disciplined Practices of Being 
Engaged by God, in: Modern Theology 13/1, janeiro de 1997. pp. 3-28. 
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permitido ao cristianismo ter uma voz significativa. Muitas pessoas assumem que a 

religião tradicional está desatualizada e não pode oferecer sabedoria para os dias de 

hoje. A “espiritualidade” em seu sentido idiossincrático moderno parece ser mais 

adequada a servir às experiências e sentimentos subjetivos das pessoas. “A religião na 

[...] mentalidade popular ainda é aquela outra coisa, aquela coisa com portas e janelas, 

clero e isenção de impostos, expectativas morais e implicações sociais.”2 

A tarefa de fazer da tradição cristã um parceiro de conversação convincente 

na reformulação da sociedade não é a mesma de uma antiquada busca de “relevância”. 

Ela tendia para o reducionismo ou a diluição das crenças cristãs. Tal abordagem, em 

última análise, não é muito útil a ninguém. Contudo o cristianismo precisa enfrentar um 

problema de convicção e uma complexa questão de tradução. Ele pode ter muita coisa a 

compartilhar, mas precisam-se encontrar meios para expressar aquelas de suas riquezas 

que são cativantes e fazem sentido. 

Antes de tudo, temos de começar com certa modéstia. Não podemos assumir 

que as tradições cristãs têm um direito permanente de dominar na cultura ocidental, ou 

que o novo pluralismo vai acabar desaparecendo. Precisamos aceitar que a linguagem 

da crença cristã não é mais imediatamente reconhecível por muitas pessoas, ou 

obviamente útil para elas. Precisamos também reconhecer que o cristianismo com 

freqüência enfatizou aspectos menos importantes ou mesmo completamente superados 

de sua vida à custa daquilo que é mais central. 

Em outras palavras, parte do problema jaz dentro das várias comunidades 

cristãs, e não unicamente em um conjunto de forças intelectuais ou sócio-culturais “lá 

fora”. Por exemplo, para muitas pessoas não é evidente em si porque a crença ou 

descrença na Trindade deveria ter um impacto sobre como entendemos e perseguimos o 

desenvolvimento espiritual, como nos engajamos com o mundo natural ou criamos 

estruturas sociais. Essa lacuna precisa ser abordada com urgência. Infelizmente as 

igrejas têm com freqüência feito pouco para fornecer uma catequese adequada ou 

educação religiosa e teológica para membros adultos e para relacioná-la à formação 

espiritual. Do mesmo modo, algumas tradições cristãs tinham profundas suspeitas 

daquilo que parece estar implícito em “espiritualidade”. Como conseqüência, elas não 

ofereceram quase nada em termos de ensinamentos ou práticas focalizados 

explicitamente na comunhão com Deus. Mesmo comunidades cristãs que esposaram a 

                     
2 TICKLE, Phyllis. Rediscovering the Sacred: spirituality in America. New York, Crossroad, 1995. p. 

118. 
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espiritualidade em teoria têm às vezes limitado seu impacto a grupos especiais dentro da 

Igreja ou se sentiram mais à vontade com uma espécie de moralismo do que com o 

misticismo. 

O cristianismo tornou-se uma religião de muitas palavras — sobretudo em 

suas formas ocidentais. A explosão da mídia moderna e a nova tecnologia realçam 

convincentemente como é importante expandir para além do uso exclusivo de palavras, 

empregando a imagem e evocando a imaginação. Muitas vezes é a imagem, e não a 

palavra, que tem o impacto mais poderoso sobre o modo como as pessoas vêem o 

mundo e operam dentro dele. Do mesmo modo, diante do mistério e a serviço do 

prodígio, a palavra deve em última análise ceder lugar ao silêncio. As palavras só são 

úteis na medida em que criam espaço para a transcendência e a comunhão. A casa do 

tesouro cristão contém uma rica coleção de recursos que falam à imaginação. A liturgia 

e a espiritualidade sempre souberam disso. Infelizmente isto tem sido muitas vezes 

esquecido em uma ênfase exagerada da teologia e da pregação sobre definição e 

racionalidade. 

Basta olhar para o impacto extraordinário que têm sobre os nossos 

contemporâneos a música religiosa ou o modo como são tocadas as sensibilidades 

religiosas, às vezes indireta ou alusivamente, na poesia e na arte. Música, arte, ritual, o 

poético e o místico não são meramente incidentais, mas centrais às nossas expressões da 

tradição cristã. Isso não precisa ser elitista. As correntes da cultura contemporânea 

indicam que tudo o que tem o poder de evocar a imaginação pode oferecer um meio 

particularmente poderoso de louvar e comunicar a tradição cristã. 

A tradição cristã precisa aprender uma nova linguagem. Ela precisa ser 

capaz de falar em um mundo onde o estilo de vida e a imediação da vivência são as 

características centrais da busca espiritual, o que não significa que as igrejas devem 

esquecer a doutrina e reintroduzir uma separação entre espiritualidade e teologia. Pode 

ser válido reagir criticamente a algumas preocupações espirituais contemporâneas, tais 

como a tendência de preocupar-se com exageradamente com o auto-aperfeiçoamento, 

em vez de simplesmente aceitá-las à primeira vista. Ser profético, no entanto, não 

significa apegar-se a padrões de pensamento ou modos de falar que se tornaram 

excêntricos. Ela não será de valia para a cristandade ou para a sociedade em geral se, 

sob o disfarce de pureza e tradição, afastar-se de um papel público para reinventar-se 

como mais uma opção privada. 
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Precisamos começar com as questões humanas e espirituais que preocupam 

a nossa cultura e torná-las nossas. Precisamos redescobrir para nós mesmos, dentro 

dessa cultura, a visão cristã de Deus e os valores do Evangelho antes de falar a outras 

pessoas. Somente se aprendermos como falar de dentro da experiência da maioria, em 

vez de falar como observadores desengajados e superiores, seremos capazes de mostrar 

como a riqueza especial da teologia e espiritualidade cristãs relaciona-se com aquela 

experiência e a expande. Mesmo em nossa cultura privatizada, as pessoas ainda 

procuram momentos e lugares para celebrar um senso de solidariedade humana. 

Também nos reunimos para marcar momentos coletivos de grande júbilo ou pesar e sua 

dimensão espiritual, mesmo que em um sentido um tanto incipiente. O desafio à 

espiritualidade cristã é mostrar como sua visão de Deus pode contribuir poderosamente 

para que o desejo encontre comunhão com os outros, expresse compaixão pelos outros e 

transforme o mundo. 
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Trad. de Monika Ottermann. São Bernardo do Campo: Nhanduti Editora, 2011. 208p. ISBN 
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A Teologia da Libertação (TdL), nos inícios, atraiu a atenção de teólogos europeus 

que sobre ela dissertaram. O próprio Karl Rahner, pouco antes de morrer (1983), escreveu 

uma carta aos bispos do Peru em apoio a Gustavo Gutiérrez e à TdL. 

Depois desse momento de publicidade, sobreveio silêncio de déja vu. Por isso, chama 

a atenção que, nos dias de hoje, um teólogo alemão volte mais uma vez o olhar crítico e 

profundo sobre os últimos acontecimentos relacionados com a TdL. Ele percebeu que no 

interior da TdL, entre os seus mais respeitáveis protagonistas, no contexto de Aparecida, 

surgiu certa tensão e quis pronunciar-se sobre ela. 

De fato, tal movimentação interna se desencadeou por conta de textos contenciosos, 

escritos por Clodovis Boff. A partir daí, Wess inicia as reflexões. Assinala dois pontos 

fundamentais da crítica de Clodovis Boff a teólogos da libertação. Não se opõem 

diretamente à opção pelos pobres, mas questionam-lhes certo primado que arrisca 

instrumentalizar a fé e tornar a Transcendência sem importância. 

A essas críticas feitas por Clodovis houve reações contundentes da parte de J. 

Comblin, L. C. Susin, E. Hammes e do seu próprio irmão, Leonardo. Este se referia 

explicitamente ao ressentimento pessoal de Jon Sobrino pelo apoio que Clodovis dera à 

Notificação romana contra ele, no que respeita ao seu conceito de pobre. Sobre esse ponto 

centrou o mais forte da polêmica em volta de artigos que Clodovis escrevera. 
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Essa polêmica levou Wess a “elucidar os fundamentos e panos de fundo teológicos 

desse debate, na esperança de oferecer uma contribuição para a solução dessa „contenda 

entre irmãos‟”. Teme que tal tensão enfraqueça o “engajamento em prol das pessoas 

empobrecidas e excluídas” e se torne “acusações contra nós e nossas preocupações”. 

Daí a importância deste livro, que vai além da simples polêmica para tocar o cerne da 

questão anunciada já no título: Deus, Cristo e os pobres. E no subtítulo da edição alemã 

aparece claramente a intencionalidade do livro: “Uma re-consideração da fé bíblica como 

contribuição para a solução do conflito na TdL”. 

O autor indica o ponto central da questão: a natureza da opção pelos pobres e suas 

consequências no fazer teologia. Com enorme perspicácia, percebe ponto comum, embora 

inverso, da teologia de Clodovis e da do seu irmão Leonardo. Ambos fazem relação não 

reflexamente trabalhada entre Deus, Jesus Cristo e os pobres. Clodovis assim procede na 

perspectiva transcendente pela igualação de Cristo e Deus, ao criticar o fato de se pôr o 

pobre no lugar de ambos e por isso equivocando-se epistemologicamente. Leonardo, por 

sua vez, assume visão antes imanente, ao identificar Cristo e Deus com o pobre, mantendo 

a igual identificação entre Cristo e Deus. Os dois refletem a mesma estrutura teológica, 

ainda que inversamente. 

Wess caminha por outra via a fim de iluminar a questão, ao estabelecer a hierarquia 

Deus, Cristo e pobres. A partir daí pensa a questão do pobre. Motiva-o dupla fonte de 

interesses. Intelectual, como já estamos assinalando, especialmente porque ele se sente 

familiarizado com o pensamento de Clodovis Boff. Por isso, ousa avançar as críticas. 

Com efeito, na tese de habilitação na Universidade de Innsbruck, Áustria, Wess 

trabalhara vários teólogos da libertação latino-americanos, especialmente a obra de 

Clodovis Boff Teologia e prática: teologia do político e suas mediações. Enfrentou 

também as objeções da Congregação para a Doutrina da Fé contra métodos e conteúdos da 

TdL, num esforço, como ele mesmo diz, de, em algumas questões, encontrar “uma síntese 

além dos opostos”. Por isso, retoma estudos anteriores a fim de trazer elementos teóricos 

elucidativos para tal polêmica. 

Motivam-no também questões de cunho pessoal de compromisso existencial com a 

causa dos pobres dos países do Sul e com o desejo de construção de Igreja de comunidades 

a partir de experiência concreta em realização em Viena, onde trabalha pastoralmente. 
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A clareza da formulação inicial do problema central do livro e as motivações 

existenciais do autor fazem a riqueza e a beleza do livro. A primeira dá-lhe rigor científico. 

A segunda imprime-lhe caráter pastoral. Ele realiza, de maneira primorosa, o famoso 

axioma de Karl Rahner “toda teologia deve ser pastoral e toda pastoral deve ser teológica”. 

Para realizar tal tarefa, Wess inicia apresentando as posições conflitantes que lhe 

despertaram o interesse de assumir reflexão aguda contra o pano de fundo da questão, como 

acenamos anteriormente. No fundo, está em jogo a epistemologia da teologia, não no 

sentido abstrato. Nenhum teólogo ousa esquecer a tradição agostiniana, anselmiana e 

tomista de a teologia buscar a intelecção da fé. E a fé se relaciona diretamente com a 

aceitação da Palavra de Deus revelada, transmitida ao longo da Tradição. O problema não 

se situa aí, mas em se tal princípio realmente atua no agir teológico e não se incorre 

nalguma inversão epistemológica. 

E o pobre, como entra aí? Instrumentaliza a fé? Reduz a Transcendência? Ou dá 

consistência à fé e significado à Transcendência para nós humanos, situados na história? 

Ele provoca a reflexão sobre a fé e a ação libertadora. Posto o problema visto dos dois 

lados, Wess, na segunda parte, avança a reflexão sobre os pressupostos teológicos de ambos 

os lados e da teologia do magistério. 

Para tanto, estuda questões cristológicas, como pano de fundo do conflito e como 

tentativa de esclarecimento. Detecta certo monofisismo factual em ambas as posições, só 

que de sinais inversos: Clodovis acentua o divino e Leonardo, o humano. Wess adentra-se 

em consideração aprofundada da transcendência de Deus. Por isso, joga no título com o 

recurso gráfico de escrever DEUS todo em maiúscula, antepondo-o a Cristo e aos pobres, 

escritos apenas com a inicial maiúscula (exigência própria da língua alemã). Nessa segunda 

parte, ele recua à problemática clássica do Concílio de Calcedônia e à da “comunicação de 

idiomas”. Discute a tensão entre uma cristologia bíblica, tentada por Sobrino e criticada por 

Roma, e a perda da visão bíblica sobre a transcendência de Deus por causa da 

“platonização”. Defende revisão da cristologia dogmática segundo a re-consideração da 

cristologia bíblica. Em expressão original, fala de “espiral de compreensão” em vez de 

“círculo”: DEUS acima de Cristo e dos pobres. Sobre a mudança de círculo para espiral, 

Wess explicita: 
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Portanto, quem reconhece precisa de capacidades precedentes (“transcendentes”) de 

relacionamento, e quem é reconhecido precisa da capacidade de entender, mesmo se essa 

capacidade seja ativada somente no ato do encontro e fique, assim, “despertada” e 

reflexivamente consciente. 

Vale a pena conferir a profunda reflexão de Wess, que entende a possibilidade de ver 

a identidade entre pobre e Jesus pobre não como antecipação abstrata de Deus (no sentido 

do platonismo ou de Karl Rahner), mas como “um „conhecimento de fundo‟, talvez ainda 

não despertado ou culposamente „reprimido‟” (Rm 1,18), acerca da existência humana sã e 

íntegra segundo a vontade de Deus, ou seja, sob o domínio de Deus. 

Tal reflexão pede um terceiro capítulo, em que se desenvolve e se justifica, ao menos, 

em suas linhas básicas, “a correspondente compreensão cristão-bíblica da fé em Deus, da 

esperança por libertação e redenção, e da Igreja em suas comunidades (de base) como 

lugar, sinal e instrumento da salvação inicial e futura”. 

A fé bíblica em Deus nasce da experiência e da interpretação da vida em amor (ex 

experientia caritatis). Wess critica Clodovis por identificar, no sentido da cristologia 

dogmática, a fé em Jesus Cristo com a fé em Deus e não perceber que Sobrino caracteriza 

os pobres “orientadores e lugar mais decisivo não para a fé em Deus, mas para a fé 

cristológica. Ou seja, os pobres têm esse papel para a cristologia, na qual a comunidade 

„aprende a aprender‟ quem é Cristo”. É verdade que a TdL “não percebe essa relação 

corretamente quando equipara Cristo com Deus e identifica depois esse Cristo-Deus com os 

pobres. Jon Sobrino, porém, “não merece essa acusação, porque ele respeita a 

transcendência de Deus também acima de Jesus Cristo”. 

Seja na perspectiva de não identificar sem mais Jesus Cristo com Deus e, assim, de 

atribuir relevância ao pobre por Deus ter-se feito pobre, pagando tributo a certo 

sobrenaturalismo (crítica a Clodovis Boff), seja na de não inverter o sinal ao identificar o 

pobre com Cristo Deus (posição de L. Boff), Wess respeita a distinção entre Deus e Jesus. 

Assim, ele entende a libertação como início de uma redenção que seja plenificação da 

existência finita em Deus. E termina a reflexão valorizando a Igreja em comunidades como 

lugar, sinal e instrumento de libertação e redenção. 
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Ele percebe falha tanto na argumentação teológica da crítica de Clodovis à TdL como 

na da própria TdL, por faltar a ambos recuo bíblico da relação entre Deus e Jesus, portanto 

uma cristologia bíblica. 

O leitor aproveitará dessa reflexão teológica cuidadosa, perspicaz e profunda, 

trazendo luz para os dois lados dos contendentes nessa última tensão, agora já no interior da 

TdL por conta de alguns de seus expressivos corifeus. Wess alerta, então, para que, no 

futuro, se tenha “mais cuidado e modéstia, mas numa linguagem comum e fidedigna, de 

Deus, Cristo e das pessoas pobres”. 

João Batista Libanio 
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