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EDITORIAL
A edição 47 de Ciberteologia, edição de primavera, é uma seleta para leitores e leitoras em
busca de textos de iniciação à reflexão teológica. Fizemos uma amostragem de textos saídos na
coleção “teologia na universidade” em combinação com alguns verbetes do recente Compêndio
de Ciência da Religião, obra que constitui um marco na história da ciência da religião no Brasil.

Assim, na seção de ARTIGOS, está à disposição o trabalho Religião como sistema normativo:
Considerações sistemáticas e exemplificações, de Frank Usarski. Segundo o autor, reflexões sobre a religião na sua função como sistema normativo têm representado um tema importante e
persistente na área dos estudos da religião. Depois de discutir algumas abordagens a respeito,
o autor sintetiza os principais elementos constitutivos para o potencial normativo da religião
e seu impacto sobre a vida humana.

Em seguida, Marcelo Camurça, em Religiosidades Científicas hoje: Entre o secular e o religioso, assinala que a dimensão do sagrado e da religiosidade encontra-se muitas vezes presente
nas esferas laica e profana cumprindo nelas uma função simbólica e de significação. Por seu
lado, as ciências sociais veem com cautela o uso desta constatação como método para a compreensão desta outra faceta dos fenômenos científicos, políticos e sociais, no que se convencionou chamar de “religiosidades seculares” ou “sacralidade laica”. No entanto, o autor julga
que esta perspectiva pode esclarecer outra faceta dessas realidades consideradas como não
religiosas, revelando--para além de sua autorreferência, de seus aspectos evidentes e de seus
reducionismos--dimensões de um imaginário e de produção de sentido também constitutivas
destas realidades.

Ser como Deus: críticas sobre as relações entre religião e mercado, de João Décio Passos,
investiga as relações entre religião, mercado e consumo por ângulos diversos e se inscrevem
na longa duração dos tempos modernos. A religião, contrária a muitas promessas políticas e
científicas, atravessou a modernidade e permaneceu viva a atuante. O mercado fez triunfar a
própria racionalidade moderna, sempre mais eficaz e provedora de bem-estar. O consumo, por
sua vez, triunfou como modo de vida hipermoderno, respondendo simultaneamente à produção acelerada e ao desejo humano sempre insatisfeito. A teologia, como discurso valorativo,
discorre sobre o papel do ser humano no mundo e, na perspectiva do dever ser, tece uma critica
não somente sobre as estruturas e dinâmicas históricas, bem como sobre suas próprias fontes.
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Nesse sentido, tanto a religião como o mercado e o consumo podem ser lidos criticamente pela
teologia, que ao colocar a pergunta sobre a destinação última de cada uma dessas realidades,
afirma os valores que os orientam na relação totalizante entre o Criador e a criatura.

Do mesmo autor, o texto Compreendendo a realidade como valor é uma exposição didática
sobre como o ser humano vive a partir de valores que motivam e direcionam suas ações. A sua
relação com o mundo e com os outros ocorre numa dinâmica valorativa que articula meios e
fins, ainda que, muitas vezes, certos meios sejam afirmados como neutros, sem vínculos com
finalidades externas às suas estratégias e técnicas, capazes de produzir efeitos eficazes por si
mesmas e, portanto, capazes de atingir seus objetivos operacionais. Nesse sentido, o postulado da indiferença, da neutralidade ou da relatividade dos valores, relacionados a qualquer
ação humana não capta o real dinamismo do espírito humano que constrói, concomitantemente, estratégias e sentido para a sua ação. Com efeito, a ação orientada por valores se dá no
interior de um processo de compreensão da realidade. Valorar e conhecer são posturas que se
interagem de alguma forma na relação concreta do ser humano com mundo, com os outros e
consigo mesmo.
Eduardo R. Cruz, por sua vez, oferece no artigo Estatuto epistemológico da Ciência da
Religião, extraído do recente “Compêndio de Ciência da Religião” (concebido e organizado pelos docentes do Programa de Estudos Pós-graduados em Ciência da Religião da PUC-SP), uma
atualização sobre a discussão que se tem feito no Brasil com vistas a conferir respeitabilidade
acadêmica à disciplina. Essa preocupação reflete-se também na indefinição relativa ao próprio
nome dado à disciplina: “Ciência(s) da(s) religião(ões)”. Nomes importam, sim, enquanto candidatos a conceitos. De fato, cada conjunto de conceitos e respectivas definições e articulações
nos fornece uma proposta de conhecimento do aspecto da realidade a que eles se referem, o
que envolve um exercício de epistemologia.

A seção de NOTAS abre-se com o inspirado texto da pastora metodista Nancy Cardoso Pereira, Cantando eu mando a tristeza embora... rap, reggae, hip-hop: tudo bíblias! Ela analisa a
relação entre ritmos e letras populares (rap, hip-hop...) e as salmodias bíblicas. A linguagem,
diz a autora citando Octávio Paz, é um mundo de chamadas e respostas; fluxo e refluxo, união
e separação, inspiração e expiração. A fala é um conjunto de seres vivos, movidos por ritmos
semelhantes aos que regem os astros e as plantas. A poesia e a música são respostas-e-chamadas do ritmo básico e vital que movimenta toda a linguagem. Os Salmos da Bíblia são também
poesia & música. Rap. Religião.
Em seguida, em A palavra sagrada nas religiões, Faustino Teixeira assevera que a religião
não é somente uma questão de credo ou de instituição, nem apenas uma experiência pessoal
ou comunitária, mas uma “estrutura simbólica” que intermedeia a dinâmica da relação entre
o indivíduo ou a comunidade e o Mistério Absoluto. Na raiz de todo esse processo há o movimento da livre e gratuita auto-comunicação de Deus, que está dada de antemão a toda pessoa
e pode ser acolhida autenticamente onde quer que aconteça o exercício da existência humana.
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As religiões são canais verdadeiros da presença amorosa e gratuita de Deus no tempo, mas a
mediação dessa presença salvífica e universal não precisa ser unicamente uma pessoa, como
ocorre com Jesus Cristo no cristianismo, pois ela pode se dar num livro, num evento, num ensinamento e numa práxis. E esse é o objetivo dessa nota, ou seja, comentar a captação da palavra
sagrada nas diversas tradições religiosas.

Teologia na universidade, como convém, de Afonso Maria Ligorio Soares, reivindica a pertença universitária da Teologia como companhia inseparável do mundo contemporâneo. Porque fazer teologia é preocupar-se justamente com a incômoda síntese entre o pensamento
simbólico-literário semita e a reflexão simbólico-conceitual grega.

Ciência Prática da Religião: considerações teóricas e metodológicas, de Udo Tworuschka,
também extraído do citado “Compêndio de Ciência da Religião”, expõe didaticamente a origem,
o significado e a atualidade dessa abordagem, mais conhecida no Brasil pela expressão “Ciência da Religião Aplicada”.

Do mesmo Compêndio vem o texto História das Religiões: breve panorama histórico e situação atual no Brasil, de Fernando Torres-Londoño, e esboça um panorama da disciplina acadêmica História das Religiões, expondo sua variedade de escolas e destacando, nas discussões,
ambiguidades e discrepâncias que emergem, uma avaliação que ajuda a entender essa disciplina ainda em formação.
Finalmente, História da Ciência da Religião, de Frank Usarski, é verbete do citado Compêndio. Para o autor, o termo Ciência da Religião fala de um empreendimento acadêmico que, sustentado por recursos públicos, norteado por um interesse de conhecimento específico e orientado por um conjunto de teorias específicas, dedica-se de maneira não normativa ao estudo
histórico e sistemático de religiões concretas em suas múltiplas dimensões, manifestações e
contextos socioculturais. A partir daí, o texto expõe como essa posição foi conquistada na história recente e qual é seu etos intelectual, com suas escolas próprias de investigação a partir
da dupla estrutura da disciplina que destaca estudos históricos e sistemáticos como tarefas da
Ciência da Religião.
Resta, portanto, a parte do leitor. É com vocês agora. Ótimos estudos.

Dr. Afonso M. L. Soares
Editor
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Religião como sistema normativo:
Considerações sistemáticas e exemplificações1
Frank Usarski

1. A significância da temática
no contexto do estudo das religiões
Abstraindo de fases teoricamente contraproducentes, por exemplo, na época da dominância da fenomenológica clássica da religião e sua concentração na subjetividade irracional
humana como constituinte principal da relação entre o ser humano e o chamado “sagrado”,
reflexões sobre a religião na sua função como sistema normativo tem representado um tema
importante e persistente na área dos estudos da religião.

Um exemplo para essa tendência é a abordagem de Immanuel Kant (1724-1804). Seu conceito da religião baseia-se nas seguintes afirmações. O ser humano é caracterizado por um
desejo inato de satisfazer os princípios éticos na sua totalidade. Na busca para a capacidade de
fazer justiça a essa aspiração, porém, os atores são confrontados com a experiência frustrante
de que na vida mundana não há alguém que seja moralmente perfeito. Em vez disso, cada indivíduo se vê constantemente desafiado por suas inclinações, outro lado da ambígua natureza
humana. Apesar das suas falhas, porém, os sujeitos não desistem de fazer o melhor para seguir
as regras morais. Kant atribuiu essa tendência à convicção do ser humano, de que Deus existe,
de que a alma é imortal e de que a realização plena da ética coincide com a felicidade máxima
do indivíduo. Assume-se que há um ser superior que não apenas representa a perfeição, mas
garante que a evolução moral contínua após a morte e finalmente leva os sujeitos à beatitude.
Do ponto de vista do filósofo alemão, religião é uma exigência da razão prática e representa “a
síntese de todos os deveres enquanto mandamentos divinos”.2
Um outro autor conhecido por sua identificação da religião como um sistema norteador

é Emile Durkheim (1858-1917). Seu estudo da religião fez parte das reflexões sistemáticas

1
Texto extraído de: Soares, A. M. L. & Passos, J. D. (org.). Teologia e Direito: o mandamento do amor e a meta da justiça. São
Paulo: Paulinas, 2010. p. 21-35.
2

I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, p.487.
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sobre a sociedade e seus constituintes, particularmente no que diz respeito às suas normas,
regras e mecanismos de controle social responsáveis pela integração do sujeito em algo que
transcende as limitações individuais de cada integrante do coletivo. A partir da sua pesquisa
das crenças e práticas de tribos aborígines australianas, o fundador francês da sociologia demonstrou a funcionalidade social do chamado “totemismo”, um sistema simbólico e normativo
desenvolvido ao redor de um ícone venerado como “sagrado”3. Mediante a atribuição de um
status extra-ordinário a um “totem” e a referência periódica a ele no sentido de determinados
ritos associados, o grupo torna-se consciente da sua própria existência enquanto coletivo. Ao
mesmo tempo re-confirma seu compromisso com as regras que definem tanto a relação entre
o “profano” e o “sagrado” quanto normas constitutivas para a vida social da tribo, como, por
exemplo, a proibição de matar animais simbolizados pelo totem, a exigência de participar das
festividades ritualistas, o tabu do incesto e o princípio de exogamia. Nesse sentido a religião
representa instância reguladora da vida social.

O terceiro exemplo é o de Clifford Geertz (1926-2006). Para o antropólogo norte-americano a religião representa “um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade,
que as disposições e motivações parecem singularmente realistas.”4 Nesse contexto é notável

que Geertz caracteriza a religião com a concepção humana que insiste que os acontecimentos
de vida não são aleatórios, mas se desenvolvem de acordo com determinados padrões subjacentes. Mais do que isso: na medida em que o postulado de uma “ordem geral da existência” é
tido como certo pelo fiel, o último desenvolve a tendência de agir de acordo com as exigências
normativas atribuídas àquela “ordem geral.”

As abordagens acima resumidas, junto com uma série de outros pensadores não mencionados mostram-se sensível para a importância da dimensão normativa da religião e servem
como referências para a pesquisa empírico-histórica interessada na dimensão da normatividade das religiões, de acordo com suas múltiplas articulações contextualizadas em diferentes
épocas históricas e ambientes culturais. Para dar conta dessa complexidade, o presente artigo
tem que se contentar, em um primeiro momento, com um esboço da estrutura geral do assunto
no sentido de aspectos chaves constitutivos para o pensamento religioso acerca do tema da
normatividade. Com o objetivo de concretizar essa reflexão ainda genérica, será posteriormente demonstrado como os conceitos relevantes se configuram no contexto do Confucionismo, do Hinduísmo e do Islã.

3
4

Cf. É. Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa.
C. Geertz, A interpretação das culturas, p.105.
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2. Considerações sistemáticas
O presente parágrafo visa sintetizar os principais elementos constitutivos para o potencial
normativo da religião e seu impacto sobre a vida humana. Do ponto de vista da Ciência da
Religião, os seguintes pontos chaves têm que ser levados em consideração.

O estudo comparado da capacidade norteadora da religião tem que distinguir entre diferentes níveis do alcance da normatividade. O nível mais geral consta na reivindicação de uma
religião de que as regras formuladas por ela valem de maneira universal e oni-abrangente. A
normatividade assume um caráter menos abrangente caso uma religião atribua um determinado conjunto de regras a camadas sociais específicas, grupos particulares ou certos segmentos da vida. As duas opções não se excluem. É comum observar que a mesma religião formule
princípios universais e, além disso, normas mais rígidas de determinados estratos ou âmbitos
sociais. Uma expressão da normatividade totalizadora encontra-se na idéia do ma’at, conceito
chave da religiosidade do antigo Egito. O termo refere-se a um princípio abstrato de ordem
subjacente que se manifesta tanto no sentido da regularidade cósmica quanto no sentido da
justiça no mundo humano. Conforme essa idéia, a existência não se divide em uma esfera sagrada e uma profana. Em vez disso, a vida em todas as suas expressões é vista como “sagrada”,
um pensamento que se exprimia paradigmaticamente na tarefa dos sacerdotes de mensurar o
tempo e o fato de que relógios eram itens de culto.5
Um exemplo para o alcance específico de normatividade religiosa em termos de um determinado segmento social são as regras especificas que definem a existência monástica no âmbito do Budismo. As respectivas exigências encontram-se no chamado Vinaya-Pitaka6, isto é, o

chamado “cesta da disciplina” direcionada a monjas e monges. As diferentes escolas trabalham
com diferentes listas de ofensas. A mais curta é composta por 218, a mais cumprida por 263
itens. Em todos os casos, as normas são sistematizadas conforme a gravidade da transgressão
e suas conseqüências. No topo de hierarquia encontram-se quatro infrações penalizadas com a
expulsão imediata da comunidade monástica. Trata-se do rompimento com o celibato, roubo,
assassinato e a reivindicação de possuir faculdades supranaturais. Seguem treze violações, entre outras a participação de um jogo de azar, que resultam em punições temporárias definidas
pela assembléia geral da comunidade monástica que pode decidir que o monge desobediente
perca temporariamente seu status monástico.

Um caso diferente do impacto especifico de exigências religiosas encontra-se no postulado
de Cícero (106-43 a.C) na sua obra De Natura Deorum de que há uma relação etimológica entre
o substantivo religio e o verbo relegere no sentido de tomar cuidado com algo a ser realizado
com atenção minuciosa. Com essa associação o autor demonstrava uma preocupação com o
5
6

Cf. J. Assmann, Religion und kulturelles Gedächtnis, pp.47-60.
Cf. A. Heirman, Vinaya: from India to China.
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intercâmbio “tecnicamente” correto com as divindades. Essa inquietação era sintomática para
o fato de que do ponto de vista dos romanos da época. Em outras palavras, do ponto de vista
do politeísmo romano religio era primeiramente entendido sob a perspectiva do seu aspecto
ritualista”7, um conceito que relacionava a idéia de exigências religiosas à esfera limitada do
culto.

Na medida em que a religião se articula como uma cosmovisão normativa no sentido totalizador, a tradição é confrontada com a questão do acesso ao conhecimento sobre as regras que
devem nortear a vida humana. Do ponto de vista ideal, as religiões têm principalmente duas
opções para responder tal pergunta. Uma possibilidade consta na afirmando de que em determinados momentos uma fonte supra-humana fez-se entender diante de determinados “virtuosos” religiosos. O segundo modelo atribui os insights a um ato de introspecção mediante
o qual seres humanos extraordinariamente qualificados entrem em contato com uma camada
profunda da sua própria consciência na qual o saber espiritual em questão é enraizado.
Em ambos os casos, os recipientes do conhecimento assumiram a tarefa de divulgar a mensagem no mundo humano.

O acesso ao “conhecimento”, seja mediante “revelação”, seja mediante “introspecção”, é freqüentemente visto como um privilégio dos fundadores ou outras personagens significantes,
responsáveis por mudanças fundamentais do rumo da respectiva religião, por exemplo, no
sentido de uma reforma. Além disso, no decorrer do processo de codificação do “conhecimento” consolida-se um conjunto de personagens responsáveis para preservar o saber e tomar
conseqüências práticas em prol de satisfazer as exigências normativas.

Voltando ao tema da religiosidade do antigo Egito em prol de exemplificar o resultado da fixação de tradição e instituição do “curador” do conhecimento sobre a normatividade pode-se
acrescentar que uma boa parte da “teoria” do ma’at foi fixada na chamada “literatura didática”,
mais conhecida como “literatura de sabedoria” que ganhou forma a partir da metade do terceiro milênio antes de Cristo. Os respectivos textos contêm importantes instruções religiosas,
inclusive as aplicáveis no nível do Estado. Trechos das fontes revelam uma forte relação entre
o ma’at e o poder político incorporado pelo rei. O último devia seu status à força criadora (ra)
do universo e era responsável pela imposição do ma’at na terra. Tinha como tarefa combater
o mal, garantir a justiça e a verdade no mundo humano e agradar as divindades mediante os
sacrifícios.

Muitas vezes, a capacidade de uma religião de impor suas regras sobre a vida é uma função do processo de re-interpretação de experiências arcaicas com a natureza que já tinham
culminado em atitudes coletivas e padrões comportamentais antes do surgimento da respectiva religião. Nesses casos o poder de definição da última beneficia-se de uma normatividade
7

H.-M. Haussig, Der Religionsbegriff in den Religionen, p. 43.
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pré-estabelecida e preservada através das gerações mediante a socialização primária. Esse
mecanismo reflete-se paradigmaticamente no calendário eclesiástico que exige daqueles que
o seguem em determinados momentos do ano, atitudes e condutas específicas, entre outras
no que diz respeito a questões da dieta, um domínio da religião que se apropria do desejo antropológico de estruturar o tempo conforme os qualidades e desafios típicos para as estações
e os ritmos cronológicos. Nesse sentido o calendário eclesiástico representa uma síntese de
vários movimentos cíclicos gravados na memória coletiva. Um desse ciclos tem a páscoa como
centro é norteado pelo ciclo lunar. Um outro ciclo segue o ritmo solar e caracteriza-se pela incorporação de diversas tradições pré-cristãs como o natal e a epifania. O ritmo solar é também
constitutivo para um terceiro ciclo composto pelas festas de santos.8
Como o exemplo acima indica, o impacto das exigências religiosas sobre a organização da vida humana ou
determinados segmentos dela, não repercute necessariamente em regras explicitas e diretrizes institucionalizadas sancionadas pelo poder legitimo. O repertório de normas inclui também costumes, convenções
ou princípios morais. Trata-se de uma esfera da convivência humana cuja normatividade é geralmente sustentada pelo consenso tácito sobre sua validade e de mecanismos amorfos de reprovações de condutas
não-conformistas do ponto de vista da maioria da população. Um exemplo para condutas e hábitos subentendidos é a práticas de circuncisão no âmbito do Islã, sobretudo encontrada em regiões da África dando
continuidade a diversas formas de modificação cirúrgica de genitais tanto masculinas quanto femininas
conhecidas desde a Idade do Bronze. Trata-se de procedimentos não sancionados pelo Alcorão9 e explicitamente prescritos por apenas uma das quatro escolas do direito islâmico.10

3. Exemplificações
Esse parágrafo tem como objetivo ilustrar como os princípios mencionados acima se concretizam em ambientes religiosos específicos. Para esse fim serão escolhidos o Confucionismo,
o Hinduismo e o Islã. A seleção justifica-se, sobretudo pelo fato de que se trata de três sistemas
nos quais o problema da normatividade tem ocupado um lugar central nas discussões internas. Além disso, as três religiões não sofreram - com a mesma intensidade – as conseqüências
da secularização como o Cristianismo. Portanto, representam um diferencial em comparação
com uma religião que, devido a crescente autonomia de outros sub-sistemas sociais, inclusive
o do direito, perdeu seu potencial de definição sobre a totalidade de vida.

8
9
10

Cf. K.-H.Bieritz, Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart.
Cf K. Kueny, Circumcision.

Cf. U. Rebstock, Beschneidung im Islam.
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3.1

CONFUCIONISMO

O conceito de tao é crucial para a religiosidade chinesa. A noção refere-se a um principio
cósmico supremo que antecede e permeia a existência relativa em todas as suas expressões.
Traduções do termo, por exemplo, como “caminho” representam apenas aproximações de
seus significados abstratos que escapam às categorias convencionais do pensamento humano. Do ponto de vista ontológico, tao é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Os textos
clássicos o caracterizam como eterno e sem forma. Mesmo assim, seus efeitos são perceptíveis
em todas as manifestações do cosmo onde se articula na dinâmica entre as duas constituintes existenciais complementares, Yin e Yang. Desse ponto de vista, todas as coisas e processos
estão inter-relacionados e seguem as mesmas regras universais. Macrocosmo e microcosmo se
sobrepõem. A esfera humana faz parte integral dessa totalidade e tem que se submeter à ordem
oni-abrangente. Trata-se de um conceito compartilhado tanto pelo Taoísmo quanto pelo Confucionismo.

O conceito de tão tem suas raízes em especulações pré-confucionistas encontradas nos aforismos de antigo clássico Shi Jing, provavelmente compilado a partir do século XI a.C. Os relevantes trechos referem-se a uma seqüência de heróis que, devido a uma virtude extraordinária,
institucionalizaram a ordem, e com isso a “cultura“ na terra. As narrativas atribuem essa capacidade ao acesso dos heróis a determinados mapas, ou seja, plantas de origem celestial que contêm
instruções sobre a organização do mundo humano no sentido de criação de faixas circundantes
ao redor da residência do Imperador que ocupa a posição central. O último representa a zona
de harmonia total com a ordem cósmica. Quanto mais se afasta dessa faixa, maior a desordem.
A zona menos favorável é a dos bárbaros, que vivem na margem e regiões remotas do ponto de
vista do Império do Meio.
A manutenção da ordem é a tarefa principal do Imperador, um dever assumido a partir do
momento em que a ordem cósmica transfere ao líder do governo o chamado “mandato celestial”.
Caso o portador da dinastia atual não consiga cumprir sua função, ele perde o mandato para o
fundador de uma nova dinastia.

O conhecimento sobre a ordem e sua manutenção, porém, não é um saber inato, mas tem que
ser adquirido através de educação durante a qual o candidato recebe as instruções dos sábios.
Portanto, a mudança de dinastias não é um ato espontâneo que capacitaria imediatamente um
concorrente como verdadeiro imperador substituindo um incompetente antecessor de um dia
para outro. Em vez disso, o novo “escolhido” necessita uma formação adequada e tem que provar,
inclusive mediante o golpe bem sucedido contra o antigo governo, que ele é digno do “mandato
celestial.” 11

11

Cf. P.J.Opitz, Präkonfuzianistische Ordnungsspekulation,.
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O cumprimento da tarefa cósmica pelo imperador implicava a performance dos mais importantes ritos. Os últimos eram reservados ou para o chefe do estado ou para um dos seus
representantes pessoais, diferentemente das cerimônias religiosas no nível da província, do
município e da prefeitura realizadas por funcionários públicos formados no espírito do confucionismo. Independentemente do nível, os ritos estavam sujeitos a regras detalhadas e não
permitiam nenhuma alteração. Conforme os ensinamentos do Confucionismo, o imperador
garantia mediante o culto em nome do Estado a ordem cósmica no sentido da harmonia entre
as três esferas, isto é, o céu, a terra e o mundo humano.

Na medida em que o Confucionismo se articula como uma ética social os respectivos textos
enfatizam o dever da auto-cultivação do ser humano no sentido de reconhecer a ordem cósmica e se nortear nela.

O Taoísmo destaca a capacidade inata do ser humano de viver de acordo com as leis da natureza, lamenta a perda da harmonia do indivíduo com o cosmo devido ao efeito alienador das
construções culturais e ensina a necessidade de recuperar a verdadeira natureza humana para
que as manifestações espontâneas do Tao possam se impor sem obstáculos. A doutrina confucionista, por sua vez, aponta para a direção oposta. Particularmente interessada na recuperação da
ordem social diante do caos causado por guerras permanentes entre os estados feudais na chamada Época dos Reinos Rivais (770-221 a.C.), Confúcio (551-479 a.C.) defendeu o ideal do “nobre” – caracterização de alguém que se destaca por uma atitude e um comportamento modelar
de acordo com as demandas recíprocas implícitas nas inter-relações em diferentes ambientes
e níveis da sociedade. Nesse sentido, o nobre não se define por sua origem em uma família renomada,
mas por uma socialização bem sucedida conforme as regras e costumes decisivos para a convivência dos seres
humanos de acordo com as posições complementares assumidas pelos interlocutores nos variados papeis em

situações privadas (marido-esposa; pais – filhos; irmão mais velho – irmão mais novo etc.) e
publicas (soberano – cidadão; pessoa velha – jovem; hierarquia profissional etc.). Na medida
em que os integrantes da sociedade fiel ao confucionismo seguiriam os padrões pré-definidos,
a ordem cósmica repercutiria no mundo humano.12
O esboço acima demonstra que afirmações sobre a normatividade têm marcado a historia
das religiões autóctones da China e que o tema ocupa um espaço predominante no pensamento confucionista. Levando diferentes níveis da existência em consideração, perspectivas
cosmológicas, políticas, ritualistas e éticas se complementam e promovem uma cosmovisão
holística concentrada na idéia de ordem e suas exigências do ponto de vista da esfera humana.
São essas características que fazem com que o Confucionismo sirva como um exemplo paradigmático no contexto desse artigo.

12

Cf. H. Seiwert, Chinesische Religion.
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3.2

HINDUÍSMO

No Hinduismo, o termo dharma representa um conceito correspondente à idéia chinesa de
tao. Não é por acaso, portanto, que se encontram novamente dificuldades lingüísticas na busca
de uma expressão adequada em português. Traduções comuns como “dever”, “ética“, “justiça”,
“princípio” “lei” ou “direito” não apenas apontam para o caráter polissêmico da noção, mas
também para o fato de que o Hinduismo apresenta-se sobretudo como uma “ortopráxia” que
faz com que essa religião seja uma fonte rica para reflexões sobre a relação entre “religião” e
“normatividade”.
Como as equivalentes idéias das religiões do antigo Egito (ma’at) e da China (tao), a idéia
do dharma abrange tanto a dimensão cósmica, quanto a esfera humana social.

Conforme a compilação conhecida como dharma sutras, o conhecimento do dharma deve
se a quatro fontes. A mais importante é a do veda. A expressão deriva do verbo vid que significa “saber”. De acordo com essa etimologia a noção veda representa um “compendio de conhecimento” e serve como termo genérico para o conjunto de quatro coletâneas, isto é, o Rig-Veda,
o Sama-Veda, o Yajur-Veda e a Atharva-Veda. A mais importante e ao mesmo tempo mais antiga
coletânea, compilada por volta de 1500 a.C., é o Rig Veda.13
A tradução hindu caracteriza à literatura védica como shruti (lit.: aquilo que foi ouvido [na

transcendência]) destacando que se trata de um saber enraizado na profundidade da consciência humana em tempos primordiais descoberto por videntes (rishis) mediante a introspecção. Diferentemente da literatura shruti que foi recebida, mas não criada por seres humanos, a segunda fonte do dharma é atribuída a autores concretos. O termo técnico dessa classe de textos é
smriti,, substantivo associado ao verbo smri (lit.: lembrar).

A literatura smriti surgiu entre 500 e 200 a.C. na Índia e contem os chamados dharmashastras. Os dharmashastras prescrevem as condutas pertinentes de diferentes camadas da sociedade hindu. Preocupam-se não apenas com normas comportamentais e princípios morais,
mas trazem também instruções sobre a performance correta de rituais e cerimônias.

Entre os dharmashastras encontram-se também as famosas Leis de Manu (Manavadharmashastra), atribuídas ao personagem semi-histórico, Manu, venerado como primeiro legislador da humanidade. A terceira fonte do dharma são os costumes dos virtuosos daqueles que
estudaram o Veda, em geral os membros das três primeiras castas, particularmente os brâmanes, integrantes da casta superior vistos como guardas do dharma e no que diz respeito a
uma conduta correta. Nesse sentido servem como modelos para o resto da sociedade. A partir
desse principio entende-se também a quarta fonte do dharma caracterizada como atmatushti

13

Cf. C.A. Jones - J.D. Ryan, Encyclopedia of Hinduism, p.480.
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o que pode ser traduzido como “satisfação como si mesmo”, uma sensação que corresponde à
consciência de sujeito de que suas ações estão de acordo com as demandas védicas.14

Como termo polissêmico, a expressão assume significados diferentes dependentes do nível da existência com a qual a expressão é associada. No nível universal, o dharma representa
o princípio cósmico eterno que determina os grandes ciclos cósmicos (kalpa) inclusive suas
subfases (yuga).

Mesmo sendo abstrato, ilimitado e transcendente, dharma tem seu lugar também nos processos públicos e domésticos. Portanto, manifesta-se nas relações sociais e na vida individual.
Para fazer justiça às diferentes constelações, a literatura hindu esforça-se para elaborar o significado de dharma sob circunstâncias concretas. Por essa razão, os respectivos textos revelam
uma “sensitividade contextual do dharma”.15 Isso significa na prática que dharma ganha for-

mas específicas dependentes das características e demandas das situações nas quais as regras
são aplicadas.

As referentes obrigações religiosas diferem, por exemplo, de acordo com as particularidades de uma região, da idade e da casta de um sujeito em questão, uma variabilidade indicada
pelo termo svadharma no sentido de um dharma pessoal (sva). A expressão implica que a
definição de dharma não pode ser feita de maneira abstrata. Algo que representa uma ação
correta para um guerreiro, pode ser inoportuno para um negociante. O que é pertinente para
um homem, pode ser impertinente para uma mulher.

Os shastras são, sobretudo preocupados com as obrigações da alta casta hindu, portanto
refletem a ideologia dominante enfatizando o papel importante dos brâmanes para a ordem
social e seus méritos como seguidores fieis das tradições sagradas e guardas dos “standards”
morais sublimes. Nas suas funções como sacerdotes, dharma refere-se às suas obrigações ritualistas. Uma vez que os cultos emulam a criatividade cósmica e sustentam sua ordem, os
brâmanes têm o dever de realizar os ritos. Os respectivos atos não resultam em uma recompensa por si, mas sua não-realização seria o “não-dharma” (adharma), ou seja, um “pecado”.16
Para cumprir essa obrigação, as performances ritualistas têm que ser puras, tanto no sentido
de higiene corporal quanto no que diz respeito ao perigo de contaminação devido a certas interações com integrantes de castas mais baixas.

Outro foco da literatura hindu sobre o tema do dharma é o reinado, forma do governo
privilegiada do ponto de vista do Hinduismo desde que se trate de liderança de um rei ideal
classificado como cakravārtin (lit.: aquele que é o centro da roda). A caracterização atribui ao
rei um status divino, na literatura hindu medieval freqüentemente identificado com Vishnu, o

14
15
16

Cf. P. Schreiner, Das richtige Verhalten des Menschen im Hinduismus. p.91.
Cf . G. Flood., An Introduction to Hinduism, p.57.
Cf. Ibid., p.53.
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mantenedor do universo. O rei deve sua posição elevada não ao seu carisma, mas a seu contato direto com a esfera divina. Semelhantemente ao conceito chinês do “mandato celestial”
encontra-se na literatura hindu a idéia de que mediante o ato de coração, o chefe do Estado
(raja) participa com um poder extra-humano que se impõe no momento da entronização sobre a figura do rei, sua corte e daí sobre a área do seu domínio. A partir do momento em que
o rei tomou posse ele tem que cumprir suas tarefas políticas (rajdharma) como proteger seu
povo, garantir a justiça no seu território e manter a ordem social mediante o controle das
demarcações sociais entre as castas. Sua autoridade impõe respeito sobre a população para
que os cidadãos obedeçam e não abandonem seus compromissos para com as regras das suas
respectivas castas.

Além de noções já citadas como svadharma ou rajdharma, o conceito de varnashrama-dharma comprova a “sensitividade contextual” dos shastras para com as obrigações em função de
constelações variadas. A expressão é composta por duas palavras, isto é, varna e ashrama. Ambas as expressões tem a ver com demandas especificas que se sobrepõem na vida cotidiana de
um hindu. Varna (lit. “cor”) refere-se a sistema quádruplo dos castas. Ashrama (originalmente“eremitério”) é associado aos quatro estágios biográficos da vida ideal de um hindu.

A subdivisão em varnas é um traço marcante da sociedade indiana clássica. Além da distinção entre brâmanes, kshatriyas, vaishyas e shudras e os atributos e deveres associados a cada
uma dessas camadas, há uma diferenciação no sentido do acesso ou não ao saber religioso.
Conforme o Vishnu Smriti é o dever dos brâmanes ensinar o veda e realizar os sacrifícios. Os
kshatriyas são treinados para usar armas e defender o país. Os vaishyas cultivam os campos e
criam o gado. Os shudra prestam serviços às outras classes. Apenas as primeiras três varnas
têm o direito de estudar a tradição sagrada. A pertença a uma casta é inegável. A marca social
é tão essencial para a existência de um hindu como os traços da sua fisiologia.

A organização da vida hindu em quatro fases é conhecida desde o século V a.C. e obrigatória
para os brâmanes. Kshatriyas e vaishyas têm a liberdade de seguir ou não o caminho biográfico
padronizado. Cada estágio é marcado por regras explicitas e associado a um determinado objetivo. A primeira fase (brahmacharya ) é a de aprendizagem com uma autoridade religiosa em
prol do conhecimento dos deveres e diretos da casta do discípulo (dharma). Com o casamento
o hindu abandona sua vida celibatária e entra no estágio doméstico (grihastha) desfrutando
os legítimos prazeres sensoriais (kama) bem como as gratificações da sua profissão (artha).
Na terceira fase (vanaprastha) o hindu retoma sua austeridade em prol da busca de realização
espiritual (moksha), uma aspiração que – de ponto de vista ideal – seria finalmente alcançada
na fase de um sábio itinerante (sannyasin).
Os aspectos acima resumidos plausibilizam em que sentido o Hinduismo se articula, sobretudo como uma ortopraxia. Na última repercutem normas detalhadas supostamente deduzidas de uma ordem universal que não impede uma aplicação diferenciada das regras de acordo
com as constelações sociais e individuais do fiel particular. Em todo caso, o Hinduismo apreCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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senta-se como um sistema de obrigatoriedades par excellence e com isso como uma expressão
ideal do potencial da religião de impor suas regras sobre a vida humana.

3.3

ISLÃ

O forte caráter normativo do Islã já se reflete na sua nomenclatura. O termo significa “submissão” e expressa a convicção do muçulmano de que a existência humana ganha apenas valor
na medida em que a soberania total de Allah e a obrigatoriadade absoluta da sua vontade são
reconhecidas. A formulação mais radical dessa idéia encontra-se nas seguintes frases: “Islã é
uma palavra árabe e significa submissão, devoção e obediência. Como religião o Islã exige a
submissão completa à vontade de Deus e obediência absoluta a Ele. [...] Como todos podem
ver, o universo em que vivemos é minuciosamente organizado. Existe uma sintonia perfeita
entre todos os elementos dos quais ele é composto. Tudo tem seu próprio lugar em um plano
grandioso que se torna miraculosamente realidade. [...] Essa lei poderosa universal que rege
tudo o que existe no mundo, a partir do menor grão de pó até as vias lácteas no espaço, é a lei
de Deus, do Criador e Mantenedor do universo. Uma vez que a criação em sua totalidade obedece à lei divina, o universo inteiro literalmente segue a religião do islã, pois islã não significa
nada além do que submissão e obediência a Deus. O sol, a lua, a terra e todos os outros corpos
astrais são muçulmanos bem como o ar, a água, o calor, as pedras, as árvores e os animais: tudo
no universo é muçulmano pois obedece a Deus pela submissão à Suas leis. Até mesmo um ser
humano que se recusa a crer em Deus ou que reza para um ídolo tem que necessariamente ser
um muçulmano quanto à sua existência física.”17

A citação deixa claro que o Islã conta com exigências divinas inescapáveis. Isso não vale
apenas para seres humanos, mas para toda existência relativa, um pensamento em dimensões cósmicas semelhantes as que qualificam o Confucionismo (tao) e o Hinduismo (dharma),
nesse caso baseado em um conceito de criação que vê na dinâmica do universo a intervenção
contínua de Deus.

Todavia, enquanto o ser humano nunca perde seu status como criatura cuja natureza é
congenitamente submetida às leis divinas, o indivíduo apenas torna-se um muçulmano propriamente dito quando responde afirmativamente à sua determinação primordial e se entrega
conscientemente a uma relação de dependência total ao Senhor do universo. Em termos mais
abstratos, aquém do universalismo todo-abrangente, freqüentemente articulado

por autores muçulmanos, há um conceito de um particularismo soteriológico privilegiando
aqueles que confirmam pela fé e pela prática cotidiana sua submissão voluntária à vontade de
Deus, conforme a revelação definitivamente transmitida pelo profeta Mohamed. Desse ponto
de vista, o Islã é uma religião para aqueles que respondem afirmativamente à sua determina17

S. A. Maudoodi, Weltanschauung und Leben im Islam, p.16-17.
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ção primordial e se entregam conscientemente a uma relação de dependência total ao Senhor
do universo.

Sobre os muçulmanos no sentido convencional, o Islã tem poder total de definição independente do tipo das suas ações, do lugar e do momento da sua realização bem como do seu
caráter público ou privado. Ou seja: não há nenhum comportamento e nenhuma situação sobre o qual o Islã não teria um impacto sobre o muçulmano ou não lhe prescreveria como agir.
Desse ponto de vista, o Islã é muito mais do que uma fé subjetiva. É um sistema normativo que
nega a distinção entre o “sagrado” e o “profano” enfatizando que nada está fora do alcance de
Deus.
A afirmação da validade universal de exigências divinas corresponde a um conceito antropológico que atribui ao ser humano a capacidade de cumprir as regras estabelecidas por
Allah, uma imagem que dá um sentido especifico a história das revelações através de uma
série de profetas que termina com Mohamed e o Alcorão, o único livro sagrado que contem
a mensagem divina corretamente preservada, completa e autêntica em forma de 114 sutras.
As últimas repetem cerca de 200 vezes que foi o próprio Allah que revelou o Alcorão, uma expressão que insiste na origem celestial do Livro e salienta o fato de que Mohamed é “apenas”
o mensageiro de Deus.
Aspectos como esses confirmam que o muçulmano vive em um universo teocéntrico. Para
que a sua submissão às demandas divinas seja bem sucedida os especialistas islâmicos buscam descobrir as implicações das demandas e implementá-las através da lei oficial, conhecida
como sharia (lit: o caminho reto).

A fonte mais importante nesse contexto é obviamente o Alcorão. Adicionalmente o Islã reconhece três outras fontes a serem consultadas caso seu Livro sagrado, que historicamente foi
formulada sob condições da península arábica na metade do século VI, não ofereça respostas
satisfatórias à questão sobre quais ações, comportamentos e medidas deveriam ser tomados
pela comunidade para agradar a Deus.

Caso o Alcorão não fale sobre o determinado problema concreto, os jurídicos consultam
a coletânea de trechos (hadith) que relatam as ações e afirmações de Mohamed, não na sua
função como mensageiro, mas como líder modelar da comunidade islâmica (umma). Caso nem
a fonte secundária contenha material útil para chegar a conclusões validas, os especialistas
procuram nas fontes para ensinamentos divinos (Alcorão) ou posturas tomadas pelo Profeta
(hadith) ao enfrentar problemas análogos àqueles que estão na pauta. Se esse procedimento
também falhar, um colegiado de autoridades máximas da lei islâmica discute a questão aberta
até se chegue a uma decisão consensual.
Apesar da abertura para a contribuição humana para o processo de elaboração do direito islâmico os muçulmanos não desistem de considerar seu sistema jurídico “um produto da
revelação divina, portanto composto de regras de validade absoluta e eternas que nenhuma
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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outra instância legislativa poderia substituir ou modificar, conforme o postulado que Deus é
o único legislador da comunidade dos fieis.“18 Correspondentemente, leis no sentido estrito e
instruções religiosas representam no Islã os dois lados da mesma moeda. Ser um bom muçulmano significa, portanto, respeitar a lei islâmica. Qualquer pergunta legal é ao mesmo tempo
uma questão da espiritualidade individual.

Do ponto de vista sistemático, a totalidade de normas cabe em duas categorias. Trechos
alcorânicos classificam determinadas exigências como direitos de Deus e outras como direitos
da humanidade. As regras da primeira classe são invariáveis e inegociáveis, uma rigidez que,
por exemplo, obriga qualquer muçulmano a oferecer um teto para crianças desabrigadas. Os
direitos da humanidade são mais flexíveis e passíveis de certas modificações de acordo com
particularidades do contexto.19

Independentemente dessa classificação o Alcorão cita regras relacionadas a práticas religiosas lado ao lado com normas relevantes para a organização da vida social. Nesse sentido,
encontram-se no mesmo contexto literário, instruções como a proibição da usura, o observância de não consumir de carne do porco, a advertência que negócios fechados na sexta feira
no horário da oração coletiva são invalidos, e a ameaça do inferno para quem apropria-se de
recursos de um órfão. Além disso, existem regras como a para carniceiros de abater animais do
modo correto segundo o ritual, normas referentes à vestimenta e inúmeras prescrições com
respeito à vida familiar.
Em muitos casos, as preocupações religiosas e sociais se sobrepõem, por exemplo, quando
se trata dos chamados “cinco pilares”, deveres cujo cumprimento distingue um muçulmano
dos infiéis, a saber: a testemunha de fé, o dever de rezar cinco vezes por dia, o imposto social
anual, o jejum no mês de ramada, e – fortemente recomendado – a peregrinação para Meca.

O esboço acima reflete o caráter eminentemente jurídico do Islã, motivo pelo qual essa
tradição foi escolhida como terceiro exemplo para o potencial da religião de regulamentar a
vida humana.

4. Nota final
Há uma forte tendência nas sociedades ocidentais de enxergar os campos do direito e da
religião como desvinculados ou até mesmo, antagônicos, mesmo que se reconheça que muitos
elementos constitutivos para o sistema jurídico moderno têm suas raízes na tradição judaico-cristã.20 Quem compartilha dessa opinião, supervaloriza uma constelação cultural e histori18
19
20

I. K. Salem, Islam und Völkerrecht, p. 26.

F. Abd-Allah Umar, Theological dimensions of Islamic law.

Cf. W. F. Sullivan – R. A. Yelle, Law and Religion: An Overview, p.5325.
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camente especifica em desfavor de configurações que têm mantido uma relação intima entre
as duas esferas e com isso resistido aos efeitos erosivos da secularização. Foi a intenção do
presente artigo reabrir o horizonte da discussão na época da globalização em que não se pode
contentar com posturas etnocêntricas.
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“Religiosidades Científicas” hoje:
Entre o secular e o religioso1
Marcelo Camurça

A dimensão do sagrado e da religiosidade encontra-se muitas vezes presente nas esferas
laica e profana cumprindo nelas uma função simbólica e de significação. Por seu lado, as ciências sociais veem com cautela o uso desta constatação como método para a compreensão desta
outra faceta dos fenômenos científicos, políticos e sociais, no que se convencionou chamar de
“religiosidades seculares” ou “sacralidade laica”2. No entanto, julgamos que esta perspectiva
pode esclarecer uma outra faceta destas realidades consideradas como não religiosas, revelando--para além de sua auto-referência, de seus aspectos evidentes e de seus reducionismos--dimensões de um imaginário e de produção de sentido também constitutivas destas realidades.

Dentro de uma abordagem funcionalista, à maneira do sagrado social de Durkheim, podemos, através da chave dos rituais, desvelar em espaços laicos procedimentos que engendram
um sentido gregário, uma “efervescência coletiva” que conduz o indivíduo a um sentimento
de identificação e pertença a um coletivo, a uma instituição3. Avançando nesta perspectiva de

um sagrado em sentido alargado, pode-se, através do que Albert Piette chamou de “analogia
de funcionamento” 4, identificar em domínios leigos processos simbólicos similares aos que
ocorrem no meio “religioso”, como: a sacralização do mercado, do dinheiro e da mercadoria,
ou ainda da ciência, o ritual de uma defesa de tese acadêmica, de uma sessão parlamentar; a
participação em atividades esportivas como uma “religião”, com seus rituais, suas pertenças
Texto extraído de: Cruz, E. R. (org.). Teologia e Ciências Naturais: teologia da criação, ciências e tecnologia em diálogo.
São Paulo: Paulinas, 2011. p. 148-161.
1

D. Hervieu-Léger, La Religion pour Mémoire. In: D. Hervieu-Léger, La sociologie contre la religion? e Religion:
mode de croire. Nestes capítulos, o autor destaca as controvérsias em torno da definição do conceito de religião
(definições nominalistas e essencialistas) e da possibilidade de estender o termo religião para outras realidades.
M. LAZER, Rigueur et Passion. In: M. LAZER, Religion et Communisme. retoma essa questão, reproduzindo o debate sobre a pertinência das idéias de “analogia” e “função” servirem como forma de alargar a idéia de religião para
as chamadas “religiões seculares” ou “políticas” e correntes do movimento comunista.
2

3
4

C. RIVIÈRE, Os ritos profanos.

A. PIETTE, Les religiosités séculières, p. 80.
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e sua “mística”; a natureza esotérica dos diagnósticos médicos com seus profissionais vistos
como sacerdotes, paramentados como tal e exercendo uma autoridade deste tipo.

Também podemos utilizar a “analogia de funcionamento” para exercer uma crítica a dimensões encobertas de práticas seculares, e, através dela, revelar uma faceta irracional ou
dogmática de uma atividade que se pretende regida por uma lógica neutra e racional, como o
discurso e prática da política, economia ou ciência.
Mas, para além do approach funcionalista e da analogia, pode-se analisar um outro tipo,

que são as apropriações que determinadas visões de mundo ditas laicas/científicas fazem do
sagrado, numa composição intencional entre transcendência e ciência, com o objetivo de legitimar esta nova articulação. Isto Piette designou como construção de elemento de transcendência a partir de um locus secular. Ou seja, a estratégia da parte de um discurso que se reivindica científico de “gravar sobre um conteúdo tradicionalmente religioso (alma, reencarnação)
uma forma técnico-científica, começando assim uma nova relação sincrética entre atividade
secular (no caso, a ciência) e a religião” 5.

Como fio condutor deste capítulo, seguiremos a reflexão de Albert Piette, entremeando-a
com aportes vindos de análises de outros autores que focalizaram o fenômeno que ele chama
de “religiosidades científicas” como um “fato social” presente nas sociedades modernas, na
sua singularidade e diversidade (estudos sobre: paraciências, física gnóstica, crença em discos
voadores, nas experiências de quase morte, na materialização de espíritos, etc).

1. Aspectos cognitivos e socioculturais do fenômeno
da “religião científica”
Albert Piette vê esta apropriação da linguagem religiosa por um domínio presumivelmente científico em duas modalidades, que chama respectivamente de “construção cognitiva do
transcendente” e “construção sociocultural do transcendente”6.

1.1 - CONSTRUÇÃO COGNITIVA DO TRANSCENDENTE
A primeira modalidade, dita “cognitiva”, diz respeito aos recursos da ciência (teoria e método) empregados para “provar” a existência de uma realidade transcendente. O estatuto de
legitimidade dado a esse empreendimento viria pelo fato de se acharem entre cientistas, físicos e outros provenientes do meio das hard sciences, muitos dos que defendem esse ponto de
5

Ibid., p. 82.

6

Ibid. p. 83.
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vista7. Como exemplos destas pesquisas e teorias, temos, de um lado, a associação entre física
quântica e tradições místicas orientais, como nos trabalhos de Fritjof Capra sobre “O Tao da
Física” e o “Ponto de Mutação”, e, de outro, a definição de fenômenos paranormais, “estados
alterados de consciência” do tipo clarividência, telepatia, precognição, psicocinese e materializações como objetos legítimos da pesquisa científica.

Otávio Velho, em um comentário sobre o papel das “ciências duras”, “exatas” no exame
das formas de “consciência”, impressionou-se “com a radicalidade de nossos ‘hard scientists’,
nacionais e estrangeiros” (...) de “áreas, aparentemente mais ortodoxas, segundo um modelo
genérico de ciência”, que “sentem-se mais à vontade para se permitirem ousadias” que seus
congêneres das ciências sociais. Para Velho, estes experimentos em torno das “ciências duras” centram-se na “idéia de que a ciência experimental, devido ao behaviorismo, atrasou-se
no estudo dos estados de consciência e deveria apelar para os conhecimentos advindos de
outras tradições, como por exemplo o budismo e o xamanismo (...) chegando[se] a discutir
seriamente a necessidade de uma ‘ciência estado-especifica’, onde se propõe que um estado
de consciência só pode ser conhecido em profundidade quando o observador encontra-se no
mesmo estado de consciência”8.
Retornando a Piette, na sua formulação da “construção cognitiva do transcendente” para se
entender o fenômeno de “cientificização” do inefável, ele detecta duas formas de labor “cognitivo do transcendente”, que nomeia de “misticismo” e “animismo”. Dentro do modelo do misticismo9 estariam as transposições de níveis de análise da teoria quântica válida apenas para

a escala das partículas para um nível macroscópico das realidades físicas e humanas. Por esta
via operam um deslizamento da linguagem da não-separabilidade quântica para a idéia da interdependência de elementos que comporiam a totalidade cósmica/mística. Outro exemplo é
a hipótese aceita no nível quântico das partículas de se lograr captar ondas avançadas provindas de um evento futuro, com isso ultrapassando-se distâncias espaço-temporais transpostas
para o nível macro das experiências de ação humana à distância, como vidência, premonição
e psicocinese. Já o modelo animista10 contempla o uso do discurso científico para evidenciar
a ação de seres “espirituais” por trás de fenômenos como objetos moventes ou materialização de formas. Estamos no domínio do espiritismo (Kardecista e seus derivados). Aqui, um
leque que cobre desde as experiências do físico inglês William Crookes no século XIX sobre a
materialização de “espíritos” através da ação de um “fluido mediúnico” até o uso de uma parafernália tecnológica de gravadores, televisões para captação de vozes e imagens dos espíritos.
Ainda dentro do campo animista - embora não na busca de detecção de autoria espiritual de

7

Ibid. p. 86.

8

O. VELHO, O que a Religião pode fazer pelas Ciências Sociais?, p. 11.

9

A. PIETTE, Les religiosités séculières, p. 87-88.

10

Ibid. pp. 89-92.
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fenômenos materiais -, temos o campo de pesquisa sobre as “experiências de quase morte”
(NDE – Near Death Experience).

Na análise de Piette, tanto as teorias quânticas associadas a cosmologias e místicas (orientais) quanto as experimentações empiricistas do transcendente, ou ainda as estatísticas das
“experiências de quase morte” partem de uma experiência científica, mas só obtêm um grau de
eficácia no que tange ao convencimento ao se respaldarem no discurso religioso ou no de uma
crença religiosa a priori da existência de tais realidades11. Argumento que nos evoca singular-

mente os de Marcel Mauss no seu “Esboço de uma Teoria Geral da Magia”, quando diz que “ a
crença na magia é sempre apriorística. Na magia a fé precede a experiência... só se executa uma
receita porque se confia ... a experiência contrária não abala a crença... até fatos desfavoráveis
a favorecem, pois pensa-se sempre que são o efeito de uma contramagia, de falhas rituais, e ...
das condições necessárias às práticas não terem sido observadas”12.
Portanto, a “construção cognitiva do transcendente” para o autor trata-se, de fato, de um
“sincretismo científico-religioso” que é formado no nível sociocultural.

1.2 - CONSTRUÇÃO SOCIOCULTURAL DO TRANSCENDENTE
Para Piette, a configuração sociocultural das “religiões científicas” encontra adesão nas camadas médias--jovens quadros empregados nas chamadas “novas profissões”--possuidoras
de certa cultura e abertas a idéias não convencionais. São os chamados “sem religião” mas
sensíveis a uma espiritualidade. Através da contra-cultura abraçada, embutem uma forte crítica à ciência oficial, todavia sem abrir mão do emprego de sua linguagem e método. Os agentes
promotores deste arranjo sociocultural religioso-científico divulgam-no através de editoras,
livrarias e revistas onde veiculam artigos midiáticos e vulgatas das teorias em voga. Também
fundam associações e grupos que visam difundir esses temas em palestras, conferências envolvendo médiuns, parapsicólogos, parafísicos, atividades psico-terapêuticas (orientais, massagens, aprendizagem sensoriais, astrologia, meditação) e através de testemunhos destas
experiências incomuns na mídia e na televisão. Estas iniciativas redundam em um debate público entre partidários e contraditores do fenômeno, onde os adversários enfatizam o caráter
de irracionalidade, mistificação e erro científico das “religiões científicas” e os seus partidários
chamam atenção para os reducionismos do racionalismo científico13.

A partir dos contextos socioculturais, Piette identifica duas ciências mobilizadas para estes
sincretismos científico-religiosos, que segundo ele são a Física e a Psicologia.
11
12
13

Ibid. p. 95.

M. MAUSS, Esboço de uma Teoria Geral da Magia, p. 123.

A. PIETTE, Les religiosités séculières, p. 96-98.
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De um lado, a “física espiritual”, também conhecida como “física neo-gnóstica” de J. Charon,
postula a indissociabilidade entre matéria e espírito, a existência de uma dimensão espaço-tempo desconhecida, assim como uma presença do espírito no interior das partículas elementares dos corpos físicos, que sobrevive à morte destes, quando se reagregam e retornam
ao transcendente. Esta “física neo-gnóstica” frequentemente faz recurso às idéias tanto de um
cientista como Einstein quanto de um teólogo como Teilhard de Chardin.

Ainda nesse campo, Piette relaciona a “gnose de Princeton”, conjunto de idéias em voga
nos anos 70 no meio científico a partir dos Estados Unidos. Grosso modo, recusam a oposição
espírito-matéria e defendem a unidade entre os elementos que compõem o universo (animais,
minerais, vegetais). Para estes, o sagrado seria a totalidade do universo, articulado num “grande todo ordenador”.

De outro, a “psicologia transpessoal”, que engendra um sincretismo entre a psicologia e
as tradições místicas orientais. Através destas práticas “psi-místicas” busca-se alcançar estados alterados de consciência e modos de percepção não ordinários. Ou seja, ultrapassar a
dicotomia entre eu e não-eu, condição para a iluminação ou libertação como forma de acesso
à verdadeira “consciência cósmica”, uma consciência total e sem conteúdo, conhecida como
“tao” ou “bramam” nas tradições orientais. Para Piette, a psicologia mais que a física (que se
restringe ao modelo laboratorial dos testes e contraprovas) engendra um conjunto de práticas
e técnicas rituais visando alcançar o que chamam destes estados privilegiados de consciência.
Este conjunto de idéias e práticas psico-espirituais se encontra associado ao que se convencionou chamar de movimento “Nova Era” ou “Era de Aquário”. São movimentos que combinam
a perspectiva individualista/subjetiva do “bem estar pessoal” com uma perspectiva holista de
integração a instâncias englobantes e totalizantes do transcendente.
De um lado, valorizam a experiência pessoal como forma de acesso ao divino/sagrado
através de diferentes vias: meditação, visualização, exercícios de respiração e relaxamento,
experiências de extra-corporalidade, regressão psicológica a vida anteriores, uso de plantas
psico-ativas. De outro, possuem uma concepção monista/panteísta do universo de inspiração
oriental: o universo visto como um todo orgânico com suas partes (homens, animais, plantas,
astros) interdependentes e atravessados por uma “energia vital” que as articula.

Formam grupos, comunidades, centros holísticos e redes com rótulos. Ora pendem mais
para o “místico-comunitário”, quando visam desenvolver uma “consciência” para a chegada da
Era de Aquário, experimentando um modo de vida marcado pela afeição, troca, convivialidade,
e também pelo crescimento pessoal. Noutras vezes, tendem mais para o “místico-profissional”
através de círculos de palestras, cursos, workshops, terapias, voltados para o desenvolvimento
das potencialidades “internas” do indivíduo. Leila Amaral chama esta primeira tendência de
“pólo contracultural: ênfase na realidade interna amor-sabedoria” e a segunda de “pólo da
prosperidade: ênfase na realidade interna poder-energia” 14.
14

L. AMARAL, Nova Era: um movimento de caminhos cruzados, pp. 25-29.
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Enquanto para a autora a primeira tendência expressa a “ênfase (...) no desenvolvimento
das relações pessoais, à vida comunitária e em harmonia com a natureza” 15, a segunda tendência propugna a “identificação do self com [o Divino] confer [indo] ao homem-indivíduo um
poder tamanho que pode influenciar sobremaneira o mundo externo”16. Segundo Amaral, no
segundo caso, as “organizações ‘Nova Era’ oferecem serviços e programas para o treinamento
de gerentes, executivos de grandes empresas capitalistas, cuja finalidade é o despertar da própria criatividade e a visualização dos poderes ocultos do indivíduo” 17.

No conjunto de suas tendências, sustentam uma visão para além da lógica produtivista,
consumista e burocrática, buscando harmonizar micro e macro, corporal e mental, indivíduo e
grupo. Para uma compreensão destes movimentos na realidade brasileira, ver os trabalhos de
Amaral18, Tavares19 e Magnani20.

Outro ramo desta “nebulosa místico-esotérica”--fórmula consagrada de Françoise Champion21, é o que podemos chamar de “movimento extraterrestre”, que compreende pesquisas

ufológicas e testemunhos dos que crêem nos contatos de outros mundos mais evoluídos com
nosso planeta visando transmitir-nos ensinamentos. Este movimento se expressa através de
grupos como o “Raeliano” de conteúdo doutrinário e práticas rituais. Para Piette, o sincretismo científico-religioso nesses grupos se dá pela incorporação do léxico científico da fórmula
matemática e do vocabulário astrofísico conjugado com a utilização de um aparato pseudo-tecnológico: pirâmides de energia solar, máquinas para captar ondas eletro-magnéticas de outros
planetas22, tudo isso articulado com o emprego de uma visão apocalíptica ou messiânica da
vinda dos extraterrestres depois de uma hecatombe catastrofista na Terra para recuperar dentre sua população, os “eleitos” 23, ou ainda uma releitura da Bíblia e outros textos sagrados na
perspectiva de “Eram os Deuses astronautas?”, ou seja, uma análise dos mitos religiosos como
produto de contatos havidos no passado entre extraterrestres e populações do planeta. Praticam ainda rituais para captação de “energia” enviada de outros sistemas solares e realizam
“peregrinações” a locais ermos e incomuns para o contato com discos voadores.
O movimento espírita constitui-se como outro domínio arrolado por Piette deste grande
conjunto sociocultural, por reivindicar uma compreensão filosófico-científica da dimensão es15

Ibid., p. 26.

16

p. 27.

17

Ibid., p. 27.

18

L. AMARAL, Carnaval, essência e sincretismo na Nova Era.

19
20
21
22
23

F. R. G. TAVARES, Alquimias da Cura.

J. G. MAGNANI, Mystica Urbe.

F. CHAMPION, Les sociologues de la postmodernité et la nébuleuse mystique-ésotérique, p.155-169.
A. PIETTE, Les religiosités séculières, p. 114.

Ibid., p. 115.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

23

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

piritual-transcendente. O “Livro dos Espíritos”, base da doutrina Espírita, tem no seu estilo
muito do “ethos” pedagógico-científico em que estava inserido seu fundador, o educador Leon
Hipolyte Rivail, conhecido como Allan Kardec. Este vai estabelecer sua doutrina espiritual baseado na evidência empírica (o método indutivo) fundamentada em mil e dezoito perguntas e
respostas formuladas aos “espíritos”, através de dezenas de médiuns diferentes e de testes de
acerto-erro sucessivos. O livro fundante do Espiritismo reivindica, assim, articular transcendência e ciência. De um lado, trata-se de uma revelação provinda dos “espíritos esclarecidos”,
expressa num texto canônico; e, de outro lado, é marcado pelo rigor das técnicas de verificação, culminância de uma pesquisa movida por hipóteses e com um resultado fundamentado.
Rivail/Kardec foi solicitado como pesquisador a estudar o fenômeno das “mesas girantes” que
fazia sucesso na Paris da bèlle époque e apresentar uma conclusão sobre ele. No curso de sua
investigação e através de “observações sistemáticas, chegou a leis que regulam o mundo espiritual” (Reformador 31/13/1883). Por esse processo experimental, convenceu-se da veracidade da origem e finalidade dos fenômenos espirituais observados e sistematizados no livro que
intitulou “dos espíritos” 24.

Combinando reflexão sistematizada, experimentações “científicas” e misticismo na tríade
“filosofia, ciência e religião”, o Espiritismo se mostrou extremamente atrativo para as classes
médias letradas e setores médios intelectualizados da população. O Espiritismo se propagou
enquanto um movimento de idéias, como uma explicação cosmológica racionalizada sobre
o destino do homem e da vida, sua parte “filosófica” articulada à parte “experimental” das
práticas mediúnicas das “sessões de mesa” e da comunicação com os “espíritos”, através do
recebimento de suas mensagens25.

Estas manifestações trouxeram de volta ao ambiente moderno e secularizado uma dimensão encantada e mágica--no sentido weberiano--, onde o extraordinário e o supranatural se
revelavam de forma explícita. Contudo, o aparente sobrenatural destes fenômenos espirituais
era desvelado mediante um método experimental e um controle moral. Por esta via, os “espíritos” perdem sua aura de sobrenaturalidade, perdem também sua dimensão ameaçadora,
terrificante e incontrolável para se converterem em dado de realidade. Os “elementos mágicos” da crença espírita, “ao invés de se oporem aos elementos racionalizantes (tal como no
modelo weberiano), se articulam com estes”, formando assim um “reencantamento racionalizado” onde “o contato com os espíritos” se dá “de forma regulada e condicionada (...) por uma
racionalização ética do mundo”26.

24
25
26

M. A. CAMURÇA, Le livre des Esprits’ na Manchester Mineira, p. 200.
E. GIUMBELLI, O Cuidado dos Mortos, p. 64.

A. D’ANDREA, A ‘Nova Era’ no Brasil, p. 199-200.
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Desta forma o Espiritismo operou um “desencantamento” no “encantamento” inicial que
promoveu. “Racionalização do encantamento” significa, então, demonstrar a cientificidade da
presença e manifestação dos “espíritos”; assim como os fins morais de sua atividade.

Um último braço deste conglomerado New Age que Piette coloca no rol das “religiões científicas” de configuração psicológica é a Astrologia27, entendida como sistema que vincula a re-

gularidade dos deslocamentos dos astros e o curso do sol ao destino humano, explorando uma
capacidade de predição do futuro como produto do conhecimento destas “leis do movimento
dos astros”. Os conhecimentos “esotéricos” dos astrólogos colocam-nos como “sacerdotes” e
conselheiros do cotidiano e do futuro das pessoas comuns. Uma análise aprofundada sobre a
cosmovisão e a prática da Astrologia de uma forma geral e sua presença no Brasil é a que fez
Luiz Vilhena28.

2. Tendências destes fenômenos
nas sociedades modernas
A partir de alguns estudos da sociologia francesa sobre o papel e as tendências deste fenômeno que articula argumento científico para secundar uma prática espiritualizada, buscamos
colocar mais elementos na reflexão que ora desenvolvemos.
Gérard Chevalier centra o foco nos “procedimentos de legitimação” das chamadas para-

ciências diante do saber científico hegemônico. Ele toma como paraciências um conjunto compósito de práticas e doutrinas rejeitadas pela ciência estabelecida, como astrologia, parapsicologia, radiestesia, geobiologia etc, que expressam “uma zona imprecisa entre saber e crença”

. Analisa os dispositivos promocionais de transmissão destas formas de “vulgarização científica”, como escolas, estágios de formação, consultas e prestações de serviço ao grande público.
Mostra como a ciência funciona como “polo magnético” em torno do qual se orientam todas
essas iniciativas, e quais os procedimentos dos profissionais destas paraciências para atenuar
a exclusão de suas disciplinas das esferas de conhecimento institucionalmente estabelecidas e
para se apropriar da legitimidade destas.
29

No entanto, esse estudo aponta nestes adeptos das paraciências “um descompasso entre
sua disposição em reconhecer os signos de legitimidade cultural e a capacidade de dominar
esses signos” 30. Para o autor é esse descompasso entre “aspirações” e “competências” 31, essa
27

A. PIETTE, Les religiosités séculières, p. 120

28

L. R. VILHENA, O Mundo da Astrologia.

29
30
31

G. CHEVALIER, Parasciences et procédés de légitimation, p. 205.
Ibid.

Ibid., p. 207.
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separação entre “reconhecimento” e “conhecimento” que vai gerar os “erros” recorrentes destas crenças/práticas.

O autor registra uma “fascinação universitária” como a tônica das práticas paracientíficas
que fazem recurso a instrumentos de certificação similares aos das instituições universitárias como cursos, diplomas, títulos etc. Organizam “academias” intituladas “Escola Superior
de Astrologia”, “Faculdade de Parapsicologia” “Alta Escola de Pesquisa”, alugam os anfiteatros
de universidades como a Sorbonne, mimetizando o modelo universitário como que para provocar um efeito de verdade na sua clientela32.

A astrologia aparece como a mais empregada nesta “reprodução” do sistema escolar oficial: na referência às disciplinas científicas, na forma e duração dos cursos oferecidos, nos fins
pedagógicos reivindicados e nos estatuto conferido ao diploma ou certificado atestando os
cursos realizados. Combinam saberes consagrados como a psicanálise com a astrologia, tendo
como resultante uma “astropsicanálise”, onde a psicanálise ocupa de fato um lugar secundário, apresentada de uma forma “dramatizada e metafórica”. De fato, a disciplina compósita
“astropsicanálise” parece mais uma “astrologia alimentada de mitologia grega”, do como aparece nos “títulos espetaculares” das sessões dos cursos: “A lua e seu papel na central psíquica:
o reino da noite, a selva dos instintos”; “O mundo dos sonhos, o eclodir das emoções” ou “Os
surdos destroços do recalcamento do lago negro das neuroses: do recalcamento à perversão,
quando Satan conduz o baile”33. Os cursos se concluem com exames, e “defesas de tese” são

realizadas quando se atribuem títulos de “mestre em Ciências Astrológicas” aos que obtiveram
êxito. Tudo isso conferindo ao empreendimento uma “legitimidade de fachada” nos dizeres do
autor34.

No entanto, as paraciências não realizam apenas a imitação das ciências estabelecidas enquanto “fato social” e enquanto fenômeno que produz transformações nas formas sociais, elas
também colocam em questão a ciência oficial. Ao se colocarem sob a “dominação” do “saber

legítimo”, “de seu uso e de sua linguagem de funcionamento”, engendram também uma “resistência a este”, estabelecendo-se como “concorrentes” do sistema dominante. Isto pode ser
exemplificado no papel de “psicologia de substituição” que a “psicoastrologia” joga35.

Chevalier conclui da seguinte forma: se os parapsicólogos se passam por cientistas, os
curadores por médicos e os astrólogos por psicanalistas, “não é somente para tirar benefício
da imitação (...) mas também neste objetivo difuso e necessário para certos grupos sociais”--a-

32

Ibid., p. 215.
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Ibid., p. 216.
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Ibid., p. 217.

35

Ibid., pp. 218-219.
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crescentamos: subalternos--“[significa] transmutar progressivamente em profissões organizadas as atividades de substituição” 36.

Guy Michelat e Daniel Boy, dando seguimento à idéia de que o “impulso das paraciências no
seio de nossas sociedades parece constituir um fato social indiscutível” 37, procuram, através

de sua pesquisa, “medir certos aspectos destes fenômenos a partir de uma sondagem de opinião ocupando-se principalmente das atitudes dos franceses a respeito das [para] ciências”38.
Através de métodos quantitativos, estes autores estabelecem duas “escalas de crença” que são:
uma, os fenômenos paranormais, compreendendo crenças nas ‘mesas espíritas’, na telepatia,
no magnetismo e em discos voadores; e outra, a astrologia, crença no horóscopo e suas predições e explicação do perfil e características dos indivíduos através dos signos astrológicos39.

A pesquisa revela que a crença nos fenômenos paranormais é quantitativamente importante entre os franceses. Em uma distribuição estatística nos anos 80 do século passado, temos
à frente a crença em efeitos de magnetismo entre 60% e 40%, seguida da crença na telepatia
em torno de 40% e com menor frequência as crenças mais tradicionais, 18% para a crença no
feitiço e 5% em fantasmas. A astrologia também ocupa “um longo capital de confiança” entre
os franceses, metade dos entrevistados crendo em sua “natureza científica”, 1/3 deles, na explicação dos tipos de personalidade pelos signos e 1/4 na capacidade preditiva da astrologia40.
Levando em conta a agregação das crenças nas duas escalas propostas pelos autores--fenômenos paranormais e astrologia--, tem-se que entre os jovens e as mulheres elas são muito
elevadas. Entre os primeiros ficam mais evidentes as crenças paranormais, enquanto que entre as mulheres sobressai a astrologia41.

No que diz respeito aos jovens, está-se diante “de um modo cultural que tocaria mais comodamente aqueles cuja idade (e nível cultural) torna mais disponíveis à novidade; de outra
parte a adesão a esses sistemas de pensamento tem valor de refúgio ou de substituto ideoló-

gico para classes de idade em que a integração social não se concluiu (estatuto conjugal, profissional, social)” 42.

Para o caso da crença no fenômeno paranormal, esta aumenta com o nível cultural dos
indivíduos (isto só não é válido para o extrato superior científico) enquanto para a crença
36

Ibid., p. 219.
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G. MICHELAT ; D. BOY, Croyances aux parasciences: dimensions sociales et culturelles, p. 175.
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na astrologia, há uma constância indicando uma distribuição igual em diferentes camadas da
população43.

No que tange às categorias profissionais, os grupos assalariados de classe média (professores de ensino médio e assalariados em geral) aderem às duas crenças. A crença na astrologia
é mais frequente no pessoal do setor de serviços (onde o número de mulheres é expressivo)
e nos operários especializados. Quanto aos professores do ensino superior e executivos, estes
se encontram mais reticentes em relação à astrologia e relativamente crentes quanto ao fenômeno paranormal44.

Em grandes traços, as clientelas dos dois tipos de paraciências se definem assim: camadas
médias e superiores com dominância intelectual aderem às crenças nos fenômenos paranormais e camadas médias e populares à crença na astrologia. Os professores de ensino médio
estão presentes nas duas crenças45.

Estes resultados poderiam apontar para um “paradoxo” (particularmente na crença do paranormal) em relação ao modelo modernizante secularizador, que veria o “irracionalismo”
subsistindo apenas em camadas sociais excluídas da formação do ensino contínuo ou entre
pessoas idosas ligadas culturalmente a um modo tradicional de vida. Porém a adesão de parte
das camadas médias letradas às crenças no paranormal deve ser considerada como participação “em uma representação social que responde a certas expectativas e necessidades culturais
e ideológicas” 46. São camadas sociais que se formaram na segunda metade do sec. XX em torno

de uma série de movimentos “ideológicos” e de “atitudes novas”, como ecologismos, movimento comunitário, liberalismo cultural e ideologias consumistas47.
Os mesmos mecanismos sociais que estariam na base destes movimentos e atitudes informariam também as novas modalidades de crenças.

Numa perspectiva bourdieana, estas crenças tidas como “pseudo-saberes” seriam adotadas
por aqueles desprovidos da “cultura legítima”. Por não dominar o “autêntico saber”, privilégio
das frações da alta burguesia, a pequena burguesia se contentaria com um tipo de “imitação
cultural” que poderia ser chamada de “cultura de substituição” 48.

Por outro lado, estas crenças funcionariam também em “situações de incerteza ou frustração”, como um tipo de consolo, “uma outra maneira de imaginar o mundo e de esquecer
43
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sua própria situação” 49. Nesse sentido, crenças na paranormalidade e astrologia forneceriam
tanto um tipo de conhecimento a que se consegue ter acesso quanto um sistema de explicação
que atribui “causas” a destinos individuais e sociais50.
Enquanto sociólogos “hard”, os autores não se sentem autorizados a ir além do que os dados de sua pesquisa apontam. Ficam, porém, no ar duas idéias: uma mais ligada às próprias
possibilidades da ciência, na sua busca de soluções sempre parciais e acumulativas, que sugere que esses sistemas de crenças na paranormalidade e astrologia se constroem sobre “uma
tentativa de descompartimentação, de abertura do conhecimento científico a outros modos de
reflexão mais globais, mais intuitivos e mais próximos da revelação” 51. Outra ligada ao domí-

nio da religião, quando sublinham que se vive em um tempo “do fim da religião e do retorno
do religioso” 52.

Outras abordagens mais etnológicas e contemplando “estudos de caso” sobre os fenômenos das paraciências foram empreendidas também no seio das Ciências Sociais francesas
contemporâneas. Etnografias sobre as experiências de quase morte53, sobre experiências com

discos voadores54, sobre atividades de médiuns espíritas55. Elas são mencionadas aqui como
registro para futuras pesquisas.

Conclusão
Segundo Piette, as “religiosidades científicas” são liminares, “em situação intervalar”, ou
seja, situadas entre a atividade religiosa e secular. Estão sempre “em processo de oscilação
permanente entre referências religiosas e seculares”56. Isso não significa que sejam um arremedo de religião em relação às ditas verdadeiras. Também não são apenas “implícitas”, pois
são dotadas de uma codificação; não são “invisíveis” ou “privadas”, pois possuem um grau de
institucionalidade e não são unicamente “difusas” pois podem se fixar em crenças e práticas
determinadas57. Não apenas tomam emprestado das religiões tradicionais ou as imitam, mas
funcionam em relação com estas. Relação que se expressa em diferentes tipos: complementa49
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ção, competição ou substituição, mas, sobretudo, relações de inter-dependência58. Em suma,
o particular e inovador deste “sincretismo científico-religioso” é que através dele, as religiões
tout court são extraídas de seu campo privilegiado e inseridas num registro secular, mantidas
e transformadas no seu sentido inicial.
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SER COMO DEUS:
CRÍTICAS SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE
RELIGIÃO E MERCADO1
João Décio Passos

As relações entre religião, mercado e consumo podem ser vistas por ângulos diversos e se
inscrevem na longa duração dos tempos modernos. A religião, contrária a muitas promessas
políticas e científicas, atravessou a modernidade e permaneceu viva a atuante. O mercado fez
triunfar a própria racionalidade moderna, sempre mais eficaz e provedora de bem-estar. O
consumo, por sua vez, triunfou como modo de vida hipermoderno, respondendo simultaneamente à produção acelerada e ao desejo humano sempre insatisfeito. A cultura de consumo
catalisa para o interior de sua dinâmica os desejos humanos, colocando em um mesmo ciclo
de causa e efeito o indivíduo e a produção diversificada e acelerada que sustenta em parte o
mercado mundializado. A religião não fica de fora dessa dinâmica, seja reproduzindo-a em
seu interior, seja participando de seu funcionamento efetivo como mais um produto capaz de
atrair o desejo e oferecer bem-estar. Consumir produtos para obter satisfação é a regra de vida
atual que perpassa as atitudes e as instituições humanas, ainda que em nome de ideais nobres
e desinteressados. Fora do mercado de consumo não há felicidade. O que não for agradável aos
olhos e ao apetite de bem-estar ilimitado, não sobreviverá e tornar-se-á obsoleto e inútil. Desejar e poder consumir é o caminho de vida que agrega pobres e ricos, todos fitos nas marcas
de última geração, autênticas ou falsificadas, nos produtos tecnológicos de múltiplas funções,
na posse do prazer de viver bem servido.
A sociologia explicita as relações entre mercado e religião, desde os seus clássicos. Karl
Marx expôs as relações entre os discursos e as condições econômicas. As representações religiosas, como todas as outras expressões culturais, estariam diretamente vinculadas aos interesses das classes sociais, seja como componente do discurso ideológico das classes dominantes, seja como expressão das necessidades não realizadas das classes dominadas: suspiro dos
oprimidos, coração de uma sociedade sem coração! Com o mesmo olhar materialista dialético
1
Texto extraído de: Baptista, P. A. N. & Sanchez, W. L. (org.). Teologia e Sociedade: relações, dimensões e valores éticos. São
Paulo: Paulinas, 2011. p. 145-160.
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Marx desvenda a lógica da mercadoria como atrativo que enfeitiça os compradores, como um
valor em si mesmo, como algo carregado de valores transcendentes que satisfazem o desejo
de consumo. O mercado teria uma alma religiosa que seria a mercadoria com seu fetiche. Max
Weber relacionou as concepções religiosas com a realidade econômica. Na sua obre clássica A
ética protestante e o espírito do capitalismo demonstrou a afinidade entre desenvolvimento do
capitalismo e teologia protestante puritana.
A teologia por sua vez, como discurso valorativo, discorre sobre o papel do ser humano no
mundo e, na perspectiva do dever ser, tece uma critica não somente sobre as estruturas e dinâmicas históricas, bem como sobre suas próprias fontes. Nesse sentido, tanto a religião como
o mercado e o consumo podem ser lidos criticamente pela teologia, que ao colocar a pergunta
sobre a destinação última de cada uma dessas realidades, afirma os valores que os orientam
na relação totalizante entre o Criador e a criatura.

1. O olhar sócio-histórico
Sabemos hoje da necessidade de situar as práticas e as definições religiosas em seus contextos históricos para que sejam compreendidas em suas particularidades e significados, em
suas origens e processos de mudança. Contudo, sobretudo por parte das tradições religiosas,
tem persistido uma leitura espiritualizante que isola os assuntos religiosos como coisas distintas e distantes dos contextos históricos, em nome de um sobrenatural hegemônico que,
existindo por si mesmo, pairaria sobre as condições históricas. Na verdade, parece verificável
um curioso paradoxo inerente ao processo de institucionalização das religiões: na medida e
proporção em que se burocratizam e, portanto estruturam suas regras de sobrevivência econômica, elas tendem a criar uma espécie de duplo sobrenatural, que projeta para dimensões
extraterrestres sua razão de ser e, até mesmo, sua auto-imagem. Desse modo, a instituição
religiosa francamente organizada sobre parâmetros administrativos (estruturas legais, papéis, hierarquias, missão, fluxos etc) encontraria sua verdadeira essência na dimensão sobrenatural. As noções de igreja invisível e igreja espiritual cumprem essa função de relativizar,
quando não de ocultar, as suas relações diretas com as coisas materiais e com os processos
históricos. Há que acrescentar também, que as instituições religiosas, tanto mais estruturadas,
maior necessidade tem de relacionar-se com o mundo ao seu redor, ou seja, de inserir-se no
processo produtivo e nos centros decisórios da vida política.

A) PRODUÇÃO ECONÔMICA E PRODUÇÃO RELIGIOSA
As religiões, entendidas como momento institucionalizado das experiências religiosas, estão intimamente ligadas àquilo que normalmente se relaciona ao que hoje chamamos mercado: produção, comércio, impostos, trabalho, diferenciação social, patronato, mão de obra, o
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que se traduz em chave religiosa por: dízimos, ofertas, classe sacerdotal, escribas especializados, acúmulo de riquezas, comércio de produtos religiosos etc. A história das grandes tradições se relaciona diretamente com o desenvolvimento dos centros urbanos, com as rotas
comerciais e com a constituição de mãos de obra especializadas. Certamente é necessário
olharmos os múltiplos ângulos dessa relação, a começar dos condicionamentos econômicos
das construções sócio-culturais. As religiões se estruturam evidentemente sobre essa base
e nela encontra suas condições, para que possa edificar suas instituições, do ponto de vista
material, político e artístico. A produção de excedentes no processo produtivo possibilita a
sustentação das dirigências religiosas e das classes religiosas especializadas, a construção de
templos e de arsenais sacros, a produção e circulação de bens religiosos como os textos sagrados e objetos sagrados. Quando as grandes civilizações davam os primeiros passos na direção
da estruturação da vida econômica, por meio do trabalho escravo ou do tributo, as grandes
tradições religiosas se instituíam como uma dimensão desse processo, como versão sagrada
da organização política dos estados autocráticos de sustentação divina. O palácio dos reis e os
templos dos sacerdotes constituíram duas forças que sustentavam o exercício do poder nos
tempos antigos e mesmo na era cristã, nos tempos da cristandade.2

A história político-religiosa do antigo Israel percorre processo igual. A experiência religiosa
dos grupos nômades do deserto que discordavam da política dos reis de Canaã subordinados
ao império egípcio e que exitosamente constituíra o regime tribal em Israel, tem seu momento
de institucionalização nos tempos da monarquia. É precisamente a partir da corte que a tradição oral vai sendo fixada por escrito, que a interpretação religiosa do passado vai construindo
a unidade política no presente, que o rei se firma como ungido de Deus e que a religião das
tribos do Deus libertador se estrutura como um sistema de crença e como organização cultual
e hierárquica. Nada disso seria possível sem a força do econômico que produz excedentes,
para além do necessário ao consumo das famílias no âmbito doméstico. Sem riquezas e sem
intelectuais gestores as grandes tradições religiosas não existiriam.

A história de desenvolvimento do mercado capitalista, mesmo que sob a égide dos tempos
modernos secularizados, se relaciona, a seu modo, com o fator religioso. A expansão européia
a partir do século XVI se deu juntamente com a expansão do cristianismo. As novas colônias,
terra de riquezas e de pagãos e, por conseguinte, de exploração e evangelização, abrigarão no
mesmo processo civilizatório a fé cristã e a cultura européia, as igrejas e as coroas. No caso
da América Latina, o regime do Padroado identifica política e teologicamente os projetos das
coras espanhola e portuguesa e os projetos da igreja católica. Conquistar os povos para esses
estados é conquistar ao mesmo tempo almas para Deus, levar a política e a cultura européia e
levar a salvação.
Max Weber em seus estudos sobre as relações entre economia e religião demonstrou a
relação de afinidade eletiva entre desenvolvimento do capitalismo e doutrina protestante pu-

2

HOUTART, Mercado e religião, pp. 21-25.
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ritana. A noção de vocação e a doutrina da predestinação de matriz calvinista constituem uma
visão de mundo que levaria a uma postura perante o mundo, a saber, uma ética do trabalho
e do enriquecimento. A impossibilidade de saber qual o seu futuro escatológico, previamente traçado por Deus e oculto em seu desígnio insondável, instaura uma transitividade única,
aquela entre o fiel e o mundo e a afirmação da vocação de cada fiel, quiçá eleito para ser salvo.3

Mas é preciso olhar também um outro lado da relação religião-mercado: o lado interno das
religiões como produtoras de riquezas. Em torno dos templos foram edificadas cidades, organizaram-se comércio e serviços diversos foram oferecidos, a começar dos serviços religiosos.
O imposto religioso edifica tesouros riquíssimos, as festas religiosas atraem mercadorias e
serviços, os produtos religiosos entram nas rotas comerciais, as peregrinações exigem construções de estradas, de meios de transportes, de hospedagens. Os grandes centros de peregrinações religiosas desde o mundo antigo fazem parte da história da economia e da cultura da
humanidade nos quatro cantos da terra. Nesse sentido, todas as religiões estão diretamente
vinculadas aos processos econômicos que fizeram e ainda fazem a história das civilizações.

B) AUTONOMIA RELATIVA DA RELIGIÃO
Evidentemente as religiões não se reduzem ao mercado, tão somente como um produto
cultural de seu dinamismo contraditório. É preciso ter um olhar dialético sobre essa relação.
As religiões são, em certa medida, produto e produtoras de mercados. Por outro lado, elas
podem resistir com suas representações e práticas com relativa autonomia sobre os condicionamentos econômicos e preservar muitas vezes de forma intacta símbolos advindos de contextos passados, sem vínculos diretos com o processo produtivo presente. Por natureza, as
tradições religiosas possuem fundamentos preservados como verdades perenes que, mesmo
susceptíveis de uso ideológico em qualquer contexto histórico, tendem a veicular valores de
natureza metafísica.

As religiões podem ainda exercer o papel de resistência implícita ou explícita aos processos
econômicos, com suas reservas de significado histórico e ético. As escatologias religiosas costumam exercer essa função, cobrando das conjunturas históricas novas configurações sociais,
na direção da igualdade e da justiça. Nesse sentido, muitas religiões exercem uma função crítica velada e invertida da realidade ao agregar os pobres com suas promessas de salvação que
oferecem aquilo que é negado pela organização econômica: alimento, saúde, trabalho, bem-estar, socialização etc. Outras expressões religiosas cobram diretamente condições de vida mais
justa perante os poderes instituídos pela via do protesto e da participação política, caso típico
das teologias da libertação formuladas e praticadas, sobretudo no hemisfério sul. Nesse caso, a
3

Cf. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Lisboa: Editorial Presença, 1996.
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religião se torna um fator de transformação social. Em nome de sua reserva escatológica busca
os meios sociais e políticos de refazer as relações sociais.

2. A critica social-religiosa do mercado
Esse título diz respeito ao esforço de desvendar as expressões secularizadas da religião no
âmbito de processos racionalizados e racionalizadores, no caso concreto do mercado. É possível detectarmos mistificações implícitas e explícitas nas práticas e nas teorias do mercado
moderno, assim como em outras práticas sociais. E não se trata de um jogo ideológico que
busque a justificativa religiosa para as relações de oferta e procura, visando a um aumento
do consumo, espécie de teologia da prosperidade, mas de uma postura inerente ao próprio
mercado que constrói suas referências a partir de flagrantes analogias religiosas, bem como
de posturas de fidelidade religiosa ao mercado. A imagem da mão invisível (Adam Smith) que
conduz o mercado constitui certamente a expressão teológica que pretende não somente justificar a não intervenção no mercado, mas também convidar os liberais para um ato de fé em
suas dinâmicas e em seu desenvolvimento seguro, mesmo que em nome da autonomia do mercado e de suas promessas seguras de felicidade. Investir é acreditar no futuro e ser conduzido
por uma divina providência imanente e eficaz. Do ponto de vista prático, as seduções da mercadoria desvendadas pelas análises marxianas na aurora da sociedade de consumo, atingem
em nossos dias suas expressões mais sofisticadas pelas mediações tecnológicas capazes de
conferir aos produtos um encantamento persuasivo, pela força de suas eficácias, acrescidos,
sobremaneira, por uma linguagem estética de altíssima qualidade.

A crítica sócio-religiosa do mercado tem um aspecto analítico e um aspecto ético, ao explicitar a lógica religiosa interna ao mercado e, ao mesmo tempo afirmar o seu aspecto mistificador, por natureza redutivo, na medida em que aprisiona as pessoas em seus falsos encantamentos e promessas de felicidade, mascarando a verdadeira realidade das mercadorias e
ocultando os jogos reais do lucro nelas inerentes.

A) A RELIGIÃO DO MERCADO
Karl Marx pode ser visto como o pai da crítica religiosa do mercado no âmbito do pensamento social moderno. O mercado não somente precisa da religião para se justificar perante
a sociedade, particularmente perante os pobres (a religião como ópio do povo e suspiro dos
oprimidos), assim como ele próprio se torna religioso no processo de produção e circulação
das riquezas por meio da mercadoria. A mercadoria se torna uma espécie de coisa viva e sagrada que enfeitiça as pessoas (teoria do fetiche das mercadorias). A noção de fetiche (feitiço,
do português) designa a atribuição de forças mágicas a algum objeto ou sujeito. Para Karl Marx
o fetiche faz parte do processo de produção capitalista. A mercadoria adquire valor autônomo
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que oculta não somente seu real valor material e valor de uso, mas também oculta a objetivação do trabalho humano que contém. A mercadoria se torna uma coisa autônoma que coloca o
ser humano a seu serviço, pela força de seu valor. 4

De fato, a teoria do fetiche desvela nos primórdios do mercado de consumo sua dinâmica
sedutora para os consumidores, o que viria a constituir seu modo de ser nos tempos atuais na
chamada cultura de consumo. Ela é uma dimensão da própria mercadoria, na medida em que
materializa em si mesma não o valor de uso, mas o valor de troca. A mercadoria é feita para
ser vendida e o valor de uso que nela é oferecido não é mais que um anúncio que faz parte do
processo de sedução estética. E nessa subordinação do valor de uso ao valor de troca que reside precisamente a lógica da aparência sempre mais bela e perfeita da mercadoria que, desde
então adquire vida própria, sendo que seu parecer é o seu ser.5
Com efeito, a capacidade de enfeitiçar os consumidores dá ao mercado uma dinâmica sacralizadora: cria significados e posturas sagradas. A mercadoria deixa de ser um objeto criado
pelo homem e, na verdade por ele controlado, e passa a ter vida própria como uma espécie de
sujeito que atrai pela força valorativa que possui que vai muito além de seu valor de uso. Se, no
tempo de Marx esse valor se mostrava como uma dinâmica própria do modo de produção capitalista que carrega seus produtos de forças abstratas que ocultavam as forças reais de trabalho
despendidas em sua produção e colocava as mercadorias numa rede social transcendente às
necessidades e às condições de vida, num sistema que funcionava por si mesmo, em nossos
dias essa abstração alcança sua máxima expressão e sofisticação, seja pela produção mundializada dos produtos que ocultam seus sujeitos produtores e seus valores reais, seja por um
mercado financeiro igualmente mundial que interfere diretamente nos valores dos produtos
em nome de seus valores macros que determinam índices mundiais e, ainda, pela simbologia
das marcas e das linguagens estéticas que agregam aos produtos valores que se traduzem imediatamente em inclusão no mundo dos iguais, ou seja, dos cidadãos e dos felizes.

O mercado é um sistema racional que se estrutura a partir de regras que exigem não somente a adesão da razão, mas também da vontade, não somente a lógica, mas antes de tudo
a aposta dos aplicadores e dos consumidores. Sem confiança em seu funcionamento, em sua
lucratividade em seu presente e em seu futuro, o investidor não faria suas apostas e seus investimentos. Também, é em nome da promessa de felicidade que trazem os produtos cada vez
mais diversificado, eficiente e belo que as pessoas se lançam nas práticas de consumo e fazem
dela quase sempre o caminho de realização pessoal: prazer, felicidade e sentido.
Com efeito, o ato de investir e de consumir se torna um ato de fé que lança os indivíduos em
uma atitude religiosa: de entrega aos produtos que consome, em nome daquilo que promete
4
Cf. MARX, O capital I, pp. 71-93. Cf. HIKELAMMERT, As armas ideológicas da morte da morte, capítulo I; DUSSEL, Las metáforas teológicas de Marx, parte I.
5

Cf. HAUG, Critica da estética da mercadoria, pp. 23-27.
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e em busca da satisfação plena de seu eu ávido de prazer. A idolatria é aquilo a que servimos
como sentido absoluto de nossa vida, o que adotamos como valor máximo de nossas práticas
e como sentido estruturante de nossa visão de realidade. Nesse sentido, o mercado é de fato
movido por forças religiosas que pedem nossa adesão irrestrita, ainda que de modo implícito
em sua dinâmica de funcionamento. A mercadoria seduz a todos como fonte de felicidade, graça que realiza o que promete às almas consumidoras. São seres que pela força de sua beleza
(aparência), dizem a verdade (simulações) e fazem o bem (efemeridade). Eis os novos universais que mantém viva a metafísica do mercado.6

As críticas do mercado realizadas no passado por economistas e teólogos desvelavam, com
perspicácia seus mecanismos idolátricos macroeconômicos, suas divindades (dinheiro), seus
rituais e seus sacrifícios no altar do lucro. Em nossos dias a idolatria se dissolve em um panteão sempre mais forte e privatizado no hiperconsumo: cada consumidor pode eleger seus
deuses e a eles prestarem seus cultos. Certamente, o mercado financeiro constitui a transcendência maior que tudo rege no céu distante de suas decisões impessoais e totalizantes, fora
das quais nada existe.

As teorias e práticas econômicas explicitam essa dinâmica religiosa em seus discursos com
metáforas antropomorfistas e flagrantes teológicos. O mercado fica nervoso, reage e reanima.
O mercado é conduzido por uma “mão invisível”, dizia Adam Smith. Moedas trazem profissões
de fé cunhadas em suas cédulas: em Deus nós esperamos (dólar), Deus seja louvado (real).
Evidentemente a tese fundamental é a da neutralidade da racionalidade mercadológica como
sistema autorregulado que funciona de modo eficiente por si mesmo. Mas, paradoxalmente,
é essa neutralidade que esconde seus valores e que, no esforço de se mostrar como real e viável, deixa flagrar uma religião subjacente: a relação de serviço (o dinheiro é o servo se torna
senhor), a providência (o mercado livre proverá todas as necessidades), a felicidade (o consumo traz a realização plena dos desejos), a confiança (o mecanismo da sociedade funciona
naturalmente), a esperança (as aplicações vão render lucros), a fidelidade (consumidor fiel
a certas marcas, cliente fiel a certas instituições) e a devoção (consumo de certas mercadorias como indispensáveis à vida). Essas práticas religiosas inconscientes são determinantes da
vida moderna atual e fazem a inversão da condição humana, transformando a coisa criada em
absoluto do seu criador. Essa inversão configura o que a teologia chama de idolatria: as obras
de mãos humanas se tornam deus e exige de seus fabricadores fé, serviço, devoção e sacrifício.
A cultura de consumo carrega essa dinâmica idolátrica em ponto pequeno, ao introduzir na
vida individual a dedicação servil aos produtos e marcas, criando a firme certeza da felicidade.
Estamos evidentemente dentro de um sistema de vida que é um sistema religioso disfarçado;
diante de um deus obsconditus que traga em sua imediaticidade e praticidade qualquer valor
Cf. ASSMANN, Hugo - HINKELAMMERT, Franz J. A idolatria do mercado; ensaio sobre economia e teologia. São Paulo: Vozes,
1989.
6
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transcendente, senão o próprio Transcendente como desnecessários ao bem estar individual.
É quando toda transcendência se imanentiza como força interior, bem estar individual, paz de
consciência, prosperidade e satisfação dos desejos.

B) AS SEDUÇÕES NA CULTURA DE CONSUMO

A história dos produtos de mercado mostra como a sedução enfeitiçadora da mercadoria
se torna mais eficiente e sofisticada. Por um lado, a sedução do produto se torna mais forte, tendo
em vista a maior eficácia que adquire com o desenvolvimento tecnológico, por outro lado ele se
reforça pela força da linguagem estética contida nas embalagens e nas marcas de luxo. Vivemos o
império dos produtos efêmeros que se renovam incessantemente para responder aos desejos de
consumo. No tempo de Marx as mercadorias encantavam provavelmente pelo conteúdo de praticidade e de bem-estar que portava para uma civilização que mal saíra da era lenta do artesanal
e de uma dinâmica de mercado que inventa o valor de troca, condicionando o valor de uso. Era
preciso capturar o consumidor pela força da mercadoria, mesmo que todas elas fossem produtos
da exploração do trabalho por parte do capitalista. A mercadoria jogava a favor do capitalista e
escondia em seu encanto as contradições dos trabalhadores que a haviam produzido. Nos tempos
atuais, a mercadoria fala por si mesma com um encantamento extraordinário. Com a mecanização
das indústrias e o mercado mundializado já não se fala mais das contradições do trabalho inerentes aos produtos que consumimos. Vivemos os resultados finais eficientes e encantadores se que
saibamos calcular sua mais-valia. As causa eficiente dos produtos é ignorada com sua história sem
elos com tentáculos fincados na produção internacional, nas maquinarias importadas, na rede de
capital internacional que inclui trabalhadores, tecnólogos, administradores, desenhistas, publicitários, importadores, distribuidores e varejistas. Sem falar do mercado financeiro que interferem
diretamente na valorização e desvalorização dos preços e no mercado da moda que estipulam
padrões igualmente capazes de agregar valores econômicos a partir de seus valores simbólicos. A
exploração do trabalho continua sendo um dado real, porém vinculada a uma rede que liga inúmeros elos produtores de seu valor final. A história da produção da mercadoria é hoje globalizada. Ao
consumirmos um produto, consumimos o mundo.
A cultura de consumo integra os indivíduos numa equalização estética proporcionada pelas
mercadorias que criam a ilusão da cidadania comum. O ato de consumir os mesmos produtos eficientes e belos instaura a ordem do ser, não obstante sua efemeridade essencial: ser cidadão, ser
incluído socialmente, ser feliz. O valor de uso de um produto fica submetido ao seu valor simbólico,
uma vez que simboliza por si mesmo satisfação e felicidade.
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C) RELIGIÃO DO CONSUMO
Com efeito, a tecnologia outorgou-nos uma postura mágica em relação a seus efeitos que
consumimos diariamente: experimentamos efeitos sem causa. E talvez por razões práticas já
não perguntamos por essas causas e tenhamos uma confiança no seu funcionamento, como
explica A. Giddens.7 Estamos inseridos em um sistema de tal amplitude e complexidade que
no entregamos a seus efeitos na atitude de pura confiança e de encantamentos por seus resultados sempre mais eficientes: verdadeiros, bons e belos.

A cultura de consumo institui um modo de vida inserido na dinâmica do mercado. Fora
dele não há possibilidade de viver, sob pena de padecer da exclusão de seus bens materiais
e simbólicos. Fora do consumo não há salvação. Se nos tempos do consumo de massa o ato
de consumir se inseria tão somente na esfera das ofertas e das demandas, da produção e das
vendas, das necessidades e do consumo, em nossos dias ele estrutura os modos de viver e de
conviver, colocando em seu centro o indivíduo. O ciclo da produção-consumo se encaixa com
perfeita complementaridade com o ciclo do desejo-satisfação. A lógica do mercado compõe um
ciclo “economicamente virtuoso” com a lógica do desejo humano. A virtuosidade reside evidentemente na capacidade de inserir no mercado dos produtos a psicologia humana, de forma
que a renovação incessante dos produtos corresponda a renovação incessante do desejo, sempre incompleto. À insatisfação que sucede a satisfação, os produtos novos se mostram como
nova promessa de satisfação, bem-estar e felicidade. Esse ciclo vicioso satisfação consumo-insatisfação-consumo... Lipovetsky denominou como felicidade paradoxal.8 De fato, vivemos o

paradoxo de consumir sem jamais alcançarmos a felicidade que vem inscrita como promessa
em cada produto. O poço de Narciso atrai para o fundo de sua satisfação os indivíduos ávidos
de prazer. A promessa do produto já nem precisa de uma substância real verificável, ela realiza
em si mesma o que promete; basta sua aparência para lhe ser creditada verdade; sua beleza é
verdadeira e boa. No entanto, são verdades, belezas e bondades efêmeras que se evaporam na
rotina do produto que se envelhece rapidamente.

3. A mercantilização da religião
O consumo como um modo de vida cada vez mais generalizado reproduz sua dinâmica nas
diversas esferas da vida. Consumir já não significa somente adquirir produtos necessários ou
supérfluos, simples ou sofisticado com a finalidade de responder a alguma função material.
Em termos individuais, consumir se torna um caminho de felicidade para os indivíduos que
buscam bem-estar sempre mais completo e perfeito. A o desejo de satisfação busca todos os
tipos de produtos que se mostrem como capazes de saciá-lo com suas virtualidades técnicas
7

As conseqüências da modernidade.

8

LIPOVETSKY, A felicidade paradoxal.
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ou simbólicas. Em termos de mercado tudo pode ser oferecido como produto satisfatório ao
consumidor ávido de felicidade. É quando as religiões são absorvidas pela lógica do consumo e
oferecem seus bens simbólicos como capazes de satisfazer as necessidades básicas ou de completar com sua força simbólica a carência do necessário. A aquisição daqueles bens materiais
prometidos-negados pelo mercado, emprego, saúde e prosperidade de um modo geral, encontra seu lugar em muitas confissões religiosas. A chamada teologia da prosperidade reproduz
o jogo da sedução e da promessa da vida mais feliz, sem reservas ao jogo da troca próprio do
mercado: dar a Deus significa receber de volta seus benefícios materiais. A oferta milagrosa
de bens materiais atiça o desejo daqueles que pretendem ser incluídos no mundo dos beneficiados pela apropriação dos produtos na realidade negados pela sociedade. Em nome da fé em
Deus, dono do mundo e capaz de tudo, os fiéis encontram em certas igrejas uma possibilidade
de satisfação de seus desejos, já previamente estimulado pelo mercado.

Se na cultura de consumo a prisão do desejo ocorre no paradoxo satisfação-insatisfação, na
subcultura do consumo religioso esse ciclo adquire dimensões ainda mais nítidas, quando o
desejo basta a si mesmo e reduz em sua pulsão o aspecto da fé: crer é desejar e desejar já significa possuir pela fé. A excitação do desejo mediante as promessas religiosas feitas por Deus
introduz o indivíduo em um ciclo permanente do desejar-crer-apostar... cuja renovação ritual
incessante alimenta um mercado real de doações para as igrejas.

As religiões são desse modo mercantilizadas. Elas se tornam meios adequados de faturamento e de enriquecimentos de muitas instituições e líderes religiosos no interior de uma
sociedade que coloca no centro de seu funcionamento o indivíduo satisfeito-insatisfeito e a
oferta de produtos novos e mais eficazes.

4. A CRÍTICA TEOLÓGICA
A teologia é um modo de ver a realidade a partir dos olhares da fé e da razão. Seu cânone
fundante, a tradição judaico-cristã, torna-se referência hermenêutica para interpretar a realidade como um todo, ou seja, na sua origem e finalidade última e, por conseguinte, nos seus
processos históricos presentes. A razão exerce a função de tecer esse olhar como num logos
fundamentado e coerente, donde resulta uma cosmologia, uma antropologia e uma ética. A crítica teológica sobre as relações entre a religião e o mercado é feita a partir dos valores aceitos
pela fé, no que se refere ao mundo, ao ser humano e à convivência humana. A teologia parte
daquilo que a fé diz que devem ser essas realidades: o mundo como grandeza vital para todos
os seres criados, o ser humano como criatura contingente e digna, a relação humana fundada
na liberdade e na solidariedade.
Portanto, toda situação que simule o divino na ordem imanente ou que possa configurar
inversões que coloquem o ser humano ou qualquer objeto como Absolutos, vem a ser para a
teologia idolatria. Não se trata de uma crítica das pluralidades religiosas que legitimamente
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afirmam suas divindades próprias, mas de uma crítica daquilo que se apresenta como Deus
sem o ser e que, por decorrência, gera domínios sobre o ser humano. No caso da crítica da idolatria do mercado, a crítica teológica contribui com o desvelamento de suas mistificações que
ocultam os reais interesses dos donos de coisas divinizadas (as mercadorias) e os próprios
donos invisíveis no sistema do mercado mundial.

A) A RELIGIÃO E O DESEJO
A religião por natureza é balizadora do desejo. Elas afirmam que o desejo tem seu sentido
último na relação entre contingência humana e Absoluto e entre o desejo do eu e o desejo
do outro. Uma certa corrente teológica hoje em voga nas tendências cristãs neopentecostais
denominada teologia da prosperidade afirma a centralidade do indivíduo com seu desejo ilimitado no processo de vivência da fé. O desejo de possuir adquire estatuto teológico, como
direito dos filhos de Deus, como expressão da fé no poder de Deus e como pulsão que move as
práticas rituais capazes de realizar o que promete. Não obstante as diferenças históricas, as indulgências de ontem e os rituais de prosperidade de hoje, tomam como base da operação religiosa o desejo humano de ser bem sucedido nessa e na outra vida. A promessa do céu se torna
promessa da terra, no caso dos cultos de prosperidade. Não se trata mais de aguardar o bem
estar final da salvação no futuro escatológico, mas de obter já a felicidade. A religião se torna,
no caso usurpadora do desejo humano, prometendo a sua realização imediata. O realismo judaico-cristão descrito na cena do paraíso, no sofrimento de Jó e na cruz de Jesus. A afirmação
comum das religiões de que o ser humano não pode tudo, de que nem todo desejo pode ser
saciado e de que a satisfação plena é impossível. As seduções do paraíso contidas na segunda
narrativa da criação (Gn 2,4b-3,24) encenam a dialética do desejo satisfeito-insatisfeito. O fruto agradável aos olhos e ao paladar excita o desejo para além das necessidades satisfeitas na
abundância do paraíso. Mas a sedução definitiva adveio da promessa de plenitude feita pela
serpente: serão como Deus ! (Gn 3,5 ). A satisfação plena do desejo é endeusamento do ego. E,
diferentemente da tragédia de Narciso que sucumbe no seu eu, a narrativa das origens expõe
as condições reais do ser humano como ser contingente e relacionado. Assumir os limites é a
condição para se achar o caminho da felicidade, de recompor a relação com a natureza, com os
outros e com Deus.

B) A ÉTICA E A MORAL DO CONSUMO
O sistema de crenças do mercado tem sua moral. Já verificamos a sua lógica religiosa nas
práticas e teorias mercadológicas, mas, sobretudo, nas práticas de consumo. No item anterior
a crítica ética se mostrou a superação do egocentrismo consumista a partir das referências
transcendentes do outro e do Absoluto que é Deus.
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A moral do consumo estrutura um novo modo de viver os valores e de operacionalizá-lo
em projetos que se apresentam como projetos éticos. Lipovetsky expõe o aspecto ético da
sociedade do hiperconsumo, mostrando que viemos uma nova fase da cultura em que a ética
clássica centrada no valor do altruísmo cede lugar a uma ética individualista. Passamos de
uma sociedade que adotava o dever como regra de vida para uma sociedade que adota agora o prazer. Tanto a ética cristã do amor incondicional ao próximo quanto a ética moderna
da dedicação à coletividade, propugnavam a superação do interesse próprio como caminho
para a vivência social. Não viveríamos numa sociedade sem moral, mas numa sociedade regida
por uma “ética indolor” que configura como valores e práticas aquilo que satisfaz o indivíduo
moderno: hiperindivíduo, hiperconsumista e hiperhedonista. É nesse âmbito que os valores
éticos são estipulados e praticados como importantes para contribuir com a satisfação ainda
mais completa dos eus ávidos de felicidade.9

A sociedade deve sim encontrar seus parâmetros éticos para que as pessoas individualizadas possam ser felizes. Desse modo se fala em solidariedade, em harmonia com a natureza, em
espiritualidade, em personalização, em civilização planetária, tendo, contudo, como referência
o reforço permanente das individualidades. Valerá até dedicação e sacrifício a causas sociais
e ecológicas para que cada indivíduo possa ser plenamente integrado à sociedade, superando
seus males, seus venenos e sua possibilidade de danação final.
Nesse regime prático, a ética pode até se tornar uma moda que se aplica a várias situações,
consiga angariar adeptos e organizar movimentos. A ética n o seu sentido real não pode ser
mais um produto do individualismo. Ela se mostra, na verdade como uma moral individualista
que acredita, mesmo que inconscientemente, na possibilidade de organizar a sociedade a partir das buscas de satisfação dos indivíduos.

A vida ética baseia-se na relação entre os seres humanos, sob o postulado do bem comum.
A sociedade que sai das idiossincrasias cultuais e das endogenias e entra em contato com as
diferenças forjou regimes comuns que permitiram falar no bom, no justo, no verdadeiro, no
divino. A ética é a casa comum dos povos civilizados. Em nome de um bem que deve superar
não somente bem particular das individualidades, mas também das tribalidades, a ética se
apresenta como a regra fundamentada da vida social. De fato, as regras de ouro das tradições
religiosas repetem o princípio da superação do egocentrismo na relação entre o eu e o outro:
não fazer ao outro o que não quer para si (Hinduísmo, Confusionismo, Judaísmo) e fazer ao outro o que gostaria que fizesse para si (Cristianismo). Sem o outro adotado como referência de
construção dos valores e das vivências, impera a barbárie do eu insatisfeito, a moral de Narciso
travestida de ética. A lei do amor ao próximo, máxima da vida cristã, significa um caminho de
equilíbrio entre os semelhantes, cuja fonte e a meta são o próprio Deus.
9
Cf. LIPOVETSKY, A sociedade pós-moralista; o crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos tempos democráticos, passim.
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C) A FUNÇÃO DA RELIGIÃO
A mercadoria sacralizada e a religião mercantilizada reproduzem o mesmo sistema de
crenças que opera pela oferta de salvação aos que procuram bem estar material ou espiritual.
Trata-se de operações que, embora reproduzindo a mesma lógica do consumo-satrisfação...,
se efetivam de modo inverso. Na oferta do mercado de consumo os produtos materiais se
espiritualizam como fonte certa de felicidade, como forças benfazejas que operam ex opere
operato, na medida em que por sua praticidade e beleza são verdadeiras. Na oferta religiosa,
os produtos espirituais se materializam e mercadorias que podem ser adquiridas no jogo da
oferta (graça) e da procura (fé).

Ainda que religião e mercado se relacionem de algum modo, é preciso perguntar por sua
função social, política e cultural. É legitimo colocar a religião como meio de solução das coisas
sem solução? É correta a oferta de soluções religiosas para a vida material? Qual o papel ético
da religião na sociedade? Certamente o postulado da neutralidade religiosa deve ser rejeitado
como falso. Por outro lado, sua redução à esfera privada nega sua natureza social, visível a olho
nu em todos os povos de todos os tempos.

A sociedade moderna científica delega, quase sempre, à religião uma função de suplência
às ciências, ou seja, de explicar aquilo que as ciências não conseguem explicar. Nas adesões
dos fiéis essa lógica se reproduz quando esses buscam nos rituais de cura religiosa aquilo
que as ciências não conseguiram oferecer com suas terapias convencionais. Por outro lado, as
soluções religiosas e as terapias religiosas devem ser compreendidas como saídas oferecidas
para aquilo que a sociedade moderna nega, de modo particular para as populações de baixa
renda. Desse modo, a religião ocupa um lugar não legitimo no espaço público moderno, embora exerça um papel importante. As posições de suplência, quebra-galhos ou compensação simbólica das carências materiais persistem como exceção às regras regulares da vida moderna;
a religião seria uma espécie de antimoderno que, paradoxalmente, completa aquilo que falta
no moderno.
Contudo, a religião deverá rejeitar essas posições, em nome daquilo que a constitui como
um modo de ver e de posicionar-se no mundo. A função de produzir sentido para as coisas
explicadas e inexplicadas e para as coisas solucionáveis e sem solução, caracteriza a religião
de um modo geral e garante sua originalidade como sistema aderido pela fé, sem paralelismos
com a ciência e com a vida cotidiana. Os valores decorrentes das opções religiosas demarcam
posicionamentos éticos para os fiéis, o que se traduz em opções políticas, sociais e culturais
em toda e qualquer circunstância e não somente quando cessam as possibilidades da razão.
A religião constitui, assim, um modo de ser no mundo e não uma fuga do mundo. Esse modo
de ser significa afirmação de uma subjetividade livre e autônoma, capaz de fazer escolhas em
nome da fé e da razão e, portanto, de interferir nos destinos da história, tendo como fim último
a esperança final da vitória da verdade e do bem.
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D) DUVIDAR COM A FÉ
A fé teologal questiona a fé da sociedade moderna, entendida como um sistema mágico
que funciona por si mesmo e capaz de trazer felicidade para os consumidores dos produtos
incessantemente renovados. O mercado e as mercadorias compõem um sistema religioso. O
mercado, como deus obsconditus que coordena os valores de seu panteão transcendente e todo
poderoso, gerando vida e morte para todo o planeta. As mercadorias que encantam por seus
próprios valores verdadeiros, bons e belos que criam fiéis consumidores. Ambos exigem respectivamente fé e sacrifício dos grandes capitalistas e dos consumidores devotos. A dedicação
ao investimento e ao consumo compõe os aspectos macro e micro da economia sacralizadora
que cria um modo de vida hiper-individualista e hiper-hedonista. Esse modo de vida prescinde de qualquer valor que não venha confirmá-lo, descarta toda alteridade como desnecessária,
mesmo que de modo não explicito. A máxima que rege parece ser “fora do individuo não há
valor”. O endereço da felicidade é repetido pela tecnologia estética que seduzem os sentidos a
buscarem as sensações mais eficazes, em nome da praticidade e da eficiência dos valores de
usos dos produtos. Certamente, as eficácias técnica e estética dos produtos oferecidos confirmam as promessas de felicidade a cada desejo realizado, ainda que renovem incessantemente
seus conteúdos e formas, no ritmo da própria insatisfação que sucede a cada satisfação. Não há
do que duvidar. A individualidade se ocupa sem parar de sua satisfação e de planejar a próxima
satisfação, mais plena e completa. É lógico acreditar, esperar e amar tudo isso. Eis as virtudes
da racionalidade do consumo.

Contudo, a efemeridade do consumo e a fugacidade das satisfações revelam paradoxalmente a precariedade das promessas de felicidade dessa racionalidade, ainda que a indústria da
sensualidade se renove incessantemente, dispensando toda expectativa de futuro. A fé “posse
antecipada daquilo que se espera” (Hb 11,1-3) nos ensina a duvidar de nossas próprias confianças nos imediatismos que nos seduzem como verdades acabadas. A consciência da finitude e da precariedade da vida, de que só temos a morte como certa e de que o Absoluto está
acima de tudo e de todos, oferece a justa medida para os seres humanos na suas relações com
o mundo e com os outros.

No âmbito da fé, as promessas de felicidade plena são colocadas sob suspeita, em nome de
nossa criaturalidade, sempre insatisfeita. A felicidade tem um sentido último que transcende
os momentos efêmeros da história e um sentido imediato que transcende o eu individual. O
horizonte da fé nos abre para o futuro, para uma reserva escatológica que anuncia a completude de nosso acabamento, a satisfação de nossa insatisfação. Nenhuma situação histórica e
psicológica pode esgotar nossa esperança na felicidade que há de vir e que, por ora, é crítica
permanente das conquistas humanas.
Ser criatura...
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Toda crítica teológica do mercado e da sociedade é feita em nome da vida humana e da
vida em geral e, por conseqüência, em nome de Deus. Santo Irineu dizia “a vida do homem é
a glória de Deus”. A vida como dom do Criador e o ser humano como livre e responsável nas
relações que constroem com a natureza e com os outros é a pedra fundamental da tradição
judaico-cristã. Essa ontologia criatural fornece o parâmetro de qualquer leitura a ser feita sobre a realidade. A liberdade e a responsabilidade das decisões e ações humanas estruturam
a relação mais fundamental: ser humano filho de Deus, irmão do outro e senhor do mundo. A
inversão dessas relações instaura o domínio sobre o semelhante (todas as formas de escravidão e exclusão), a servidão ao mundo (perda da autonomia e idolatria) e a autodivinização (se
julga igual a deus).

A distinção fundamental entre Criador e criatura permite dar a justa medida às ações humanas no mundo, como relativas a valores básicos que orientam suas ações como ser contingente, destinado a construir a felicidade para todos. Bem comum e felicidade não podem vir
do individualismo e da perda de autonomia. São construções históricas feitas pelo ser humano
em nome da igualdade fundamental de todos os filhos de Deus. Nesse sentido, tudo o que é
construído historicamente deve estar a serviço do ser humano e não o contrário. A economia,
a política, a sociedade e a cultura são meios de realização da vida humana, juntamente com os
demais seres vivos que compõem o sistema-terra, jamais fins em si mesmos.
Para a fé judaico-cristã a criação é um projeto de Deus que tem o ser humano como parceiro: a historia que construímos é a continuidade do projeto de Criador de quem somos, por
essa razão, semelhantes. A missão de senhorio sobre o mundo não significa domínio, mas responsabilidade com todas as criaturas. A cultura de consumo hiperindividualista pode resultar
em inversões da ordem criada ao afirmar atitudes de egoísmo que desconsidera os outros, ao
induzir à idolatria das mercadorias e do prazer, ao criar a falsa igualdade entre os consumidores incluídos no consumo de produtos e marcas, ao aprisionar as escolhas livres em um ciclo
de busca incessante de satisfação. Ser criatura significa afirmar a autonomia da ordem criada
em relação ao Criador e negar as idolatrias, a relatividade de todas as coisas criadas ao ser
humano e negar as escravidões, a igualdade fundamental de todos os filhos de Deus e negar o
individualismo e a responsabilidade do ser humano com a criação e negar tudo o que destrói a
vida. A ética dos dez mandamentos normatiza essas relações ao condenar a idolatria, a morte
e a ganância como atitudes que contrariam o projeto de Deus para seu povo. O mandamento
do amor como norma absoluta do cristianismo fornece a regra das relações entre os seres humanos, mediante a qual se alcança a salvação e se conhece o próprio Deus.
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COMPREENDENDO A REALIDADE COMO VALOR1
João Décio Passos

O ser humano vive a partir de valores que motivam e direcionam suas ações. A sua relação
com o mundo e com os outros ocorre numa dinâmica valorativa que articula meios e fins, ainda que, muitas vezes, certos meios sejam afirmados como neutros, sem vínculos com finalidades externas às suas estratégias e técnicas, capazes de produzir efeitos eficazes por si mesmas
e, portanto, capazes de atingir seus objetivos operacionais. Nesse sentido, o postulado da indiferença, da neutralidade ou da relatividade dos valores, relacionados a qualquer ação humana
não capta o real dinamismo do espírito humano que constrói, concomitantemente, estratégias
e sentido para a sua ação. Com efeito, a ação orientada por valores se dá no interior de um processo de compreensão da realidade. Valorar e conhecer são posturas que se interagem de alguma forma na relação concreta do ser humano com mundo, com os outros e consigo mesmo.
Podemos dizer que há um nexo necessário, ainda que não explícito e consciente, entre valoração-compreensão-ação sobre a realidade em todos os projetos humanos. A construção das
diversas formas de conhecimento, dos mitos mais arcaicos à ciência de ponta, destina-se a
alguma forma de intervenção na realidade; intervenção sempre motivada e direcionada por
valores. As ciências modernas dispensam a consciência e a explicitação dos valores no momento de sua fundamentação teórica e metodológica e de sua execução; apresentam-se como
um conjunto de meios capazes de explicar e intervir na realidade pela força de sua exatidão e
eficácia, sem necessitar de pressupostos éticos. Já verificamos que essa auto-suficiência metodológica se impõe como um fato verdadeiro, mas não se sustenta do ponto de vista mais amplo
e profundo, como opção e ação axiologicamente neutras. Ao contrário, a ciência traz crenças
embutidas em seu estatuto teórico-metodológico, ao afirmar que suas fórmulas correspondem à realidade e que a razão humana é capaz de conhecer; carrega interesses individuais e
políticos no momento de sua produção, assim como finalidades em suas aplicações.
A teologia pode ser vista como um tipo de ciência engajada que busca, precisamente, articular valores e conhecimento da realidade. Ela não só expõe seus pressupostos de fé, como os
1
Texto extraído de: Passos, J. D. Teologia e outros saberes: uma introdução ao pensamento teológico. São Paulo: Paulinas,
2010. p. 127-144.
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assume como objeto de investigação; busca compreender a realidade a partir de seus pressupostos, assim como os pressupostos a partir da realidade. A regra fundamental é a articulação
entre a fé e a razão. O pressuposto da fé direciona a reflexão a partir de seus conteúdos-valores
e esses se tornam simultaneamente objeto de crítica da razão. A teologia visa, portanto, a oferecer um conhecimento valorativo da realidade ao afirmar o que a realidade é e o que a realidade deve ser, faz coincidir, nesse sentido, a ética com a ciência, os meios e os fins. Em última
instância, é o conhecimento dos fins que permite conhecer os meios.
A afirmação do sentido teológico da realidade fornece um horizonte de referência para a
razão e para a vida humana na sua relação com a natureza e com os outros, com o passado, o
presente e o futuro. Nesse sentido, a teologia pode contribuir com a crítica das ciências, ao expor seu modo de pensar a realidade a partir dos seus princípios e fins últimos. Ela não está em
condições de discutir os métodos e resultados das ciências, mas, sim, de expor os vínculos desses com o ser humano, enquanto sujeito de onde procede, por onde passa e para onde se destina toda ciência. Uma crítica teológica das ciências busca, pois, expor os vínculos necessários
entre o agir científico e a destinação das ciências, os objetos de estudo e sua contextualização,
as abordagens e as intencionalidades, as mediações científico-técnicas e as finalidades éticas.

1. As ações visando a valores
As ações humanas têm sempre um direcionamento para objetivos imediatos e explícitos,
mas também para finalidades profundas nem sempre explícitas que dão sentido às motivações e aos percursos humanos como uma totalidade coerente. O cientista social, Max Weber,
propôs uma tipologia que classifica as ações humanas em quatro tipos: a) as ações racionais
visando aos fins, ou seja, aquelas ações que estabelecem os meios para atingir determinadas
finalidades, ou resultados; b) as ações racionais visando aos valores que é condicionada por
valores éticos, estéticos ou religiosos, que ocorrem sem relação com resultados; c) as ações
afetivas, determinadas por ligações afetivas, também sem relação com resultados e c) as ações
tradicionais baseadas nos costumes. 2

Weber propõe uma tipologia, ou seja, uma classificação da realidade, que não coincide,
exatamente, com a realidade a que se refere, sendo que esta, na prática pode ser uma mistura
concreta de tipos diferentes e até divergentes. A função da tipologia é captar as tendências de
uma realidade e proporcionar uma visão de sua dinâmica para quem pretende compreendê-la
racionalmente, de modo que nossas ações concretas podem ocorrer num misto de finalidades
racionais e valorativas. No entanto, a tipologia nos permite detectar, de fato, a presença de certas ações humanas vinculadas a valores, quando aquilo que as motiva está contido no interior
da própria ação, considerada boa e necessária por si mesma, independente dos resultados que
2

Cf. M. Weber, Economia y sociedad, pp. 20-21.
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possa produzir. A finalidade de um beijo é beijar, a finalidade do amor é amar, a finalidade da
arte é embelezar, a finalidade da fé é crer. Para todas essas ações, basta a própria ação para que
o sujeito que a pratica encontre em seu transcurso e conclusão realização e sentido.
Podemos dizer que a ação visando a valores tem um aspecto consciente, na medida em que
se direciona por algo racionalmente conhecido e escolhido, e um aspecto normativo enquanto
adere a um absoluto que se acredita. Ela tem, ainda, um aspecto de gratuidade por sua finalidade referir-se ao próprio agir posto necessário porque bom, sem visar a resultados.

De fato, os valores existem, direcionam e sustentam as ações humanas. Eles acompanham a
vida dos seres humanos ao longo da história e no percurso existencial de cada pessoa. O valor
pode ser definido como a motivação fundamental de nossa existência que, posicionadas como
finalidades orientam de modo explícito ou implícito em nossas ações. No caso da ação visando
a valores, ele aparece de modo explícito, no caso das outras ações ele é implícito, uma vez que
não pode haver nenhum tipo de ação posta, sem que se sustente em algo crido como fundamental que sustenta os interesses, ainda que os mais mesquinhos.
Em suma, finalidades prévias orientam todas as ações humanas, em maior ou menor profundidade, de modo explícito ou implícito, como algo permanente ou transitório e, ainda, de
maneira globalizante ou parcial. Poderíamos traçar um quadro sobre a profundidade e amplitude dos valores subjacentes às ações humanas, indo do mais radical ao mais superficial, dos
valores últimos aos valores imediatos e verificar, igualmente, a articulação entre esses níveis.

Estabelecer finalidades é um dinamismo da consciência humana que busca demarcar horizontes para as suas ações. Não há ação sem direção, ainda que essa direção estabeleça tão-somente as metas de subsistência (satisfação das necessidades básicas) ou de equilíbrio entre o
ser humano em seu meio (economia de energia). Mesmo nesses casos, a consciência já se mostra como estratégia de vida que transcende o puro instinto ou o determinismo da espécie que
direciona mecanicamente seus representantes para determinados comportamentos. A finalidade da vida constitui a mais básica de todas. Além de inscrita nos mecanismos de formação,
interação, sobrevivência e continuidade de todos os seres vivos em conjunto e em particular,
a vida se mostra como a grande meta subjacente às construções humanas ao longo da história
da espécie nos processos de hominização e de humanização. Ela rege as espécies que evoluem
em complexidade e profundidade. Ela sustenta os valores estabelecidos culturalmente como
regra de convivência e, por se tratar de regra comum, como aquilo que é humanamente legitimo ou legal.

Toda fundamentação dos valores construída pela ética assenta-se, em última instância, na
valorização da vida, entendida como dom da natureza: a idéia de criação como um dom do
Criador, donde decorrem os preceitos da ética judaico-cristã, ou a idéia de uma ordem natural
(phisis) a ser reproduzida na ordem política (ethos) nos primórdios da ética filosófica, no contexto da Polis grega.
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Manter e organizar a vida humana mediante as atividades econômica, política e educacional consiste, certamente, a base material de toda formulação moral, desde as sociedades mais
arcaicas, assim como das formulações éticas que introduzem o elemento racional e universal,
ao perguntar pelos fins últimos da espécie humana.

A) OS VALORES FUNDAMENTAIS E OS VALORES IMEDIATOS
Os valores mais fundamentais da vida humana não são sempre conscientes ou explícitos;
podem subsistir como cosmovisão, como herança cultural ou princípio religioso, todos esses
interiorizados no processo espontâneo de socialização dos indivíduos e grupos humanos. Fazem parte do conjunto das objetivações sociais anteriores, superiores ou posteriores a vida
estritamente individual. Nesse sentido, aderimos e reproduzimos certos valores de fundo de
modo habitual e espontâneo, ou seja, sem grande esforço reflexivo ou volitivo. O senso comum,
a cultura popular e as tradições religiosas costumam transmitir grandes valores que os indivíduos e grupos reproduzem em seus comportamentos diários, sem necessitar de qualquer
justificativa racional. É nesse sentido que, muitas vezes, se fala em povo brasileiro hospitaleiro, em consciência coletiva dos judeus, na justiça dos islâmicos, no valor do trabalho dos
protestantes.
Mas, muitos valores fundamentais podem ser assumidos como referência explícita em
nossa vida, mesmo que na direção contrária da cultura predominante. É quando aderimos
voluntariamente, escolhemos direções e traçamos grandes metas para a vida como um todo.
Tais escolhas podem ser racionais, na medida em que traçamos um projeto de vida pessoal e
profissional e estabelecemos finalidades últimas: crescer profissionalmente respeitando o outro, enriquecer-se sendo capaz de partilhar, conquistar posturas profissionais sem dominar os
companheiros de trabalho. Os grandes personagens da história da humanidade são exemplos
dessas opções por valores fundamentais, indo até as últimas conseqüências e não poupando
em tal coerência a própria vida. Abraão e Sara morreram com esperança de que as promessas
de Deus seriam realizadas, apesar das evidências contrárias, Jesus de Nazaré levou o amor às
últimas conseqüências, ao perdoar seus algozes, Mahatma Gandhi enfrentou toda a repressão
da coroa inglesa, afirmando a não-violência como valor absoluto.As tradições religiosas e a
própria razão sempre buscaram distinguir os princípios essenciais dos particulares ou circunstanciais. A investigação dos constitutivos essenciais da realidade marca todo o percurso
da filosofia clássica e, neste mesmo movimento, a reflexão ética construiu-se como a fundamentação e proposição da finalidade primordial da vida humana. A pergunta pelo essencial
esteve presente na ética judaica e cristã, assim como nas diversas tradições religiosas. Cada
tradição tem a sua regra de ouro e em todas elas o outro é colocado como o parâmetro da ação:
amar o outro como a si mesmo, não querer para o outro o que não quer para si, fazer ao outro
o que deseja para si. Os demais valores devem ser decorrências desse valor fundamental, as
demais regras referenciadas por essas.
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O cristianismo afirma o amor como o valor primeiro e fundante de todos os outros. O apostolo Paulo escreveu o conhecido hino que coloca o amor como o critério definitivo para discernir todos os demais valores, inclusive a fé e a esperança (Cf. 1Cor 13).
A fundamentação racional dos valores fundamentais constitui o que chamamos ética. A vivência dos valores nas esferas particulares – por uma cultura, por uma religião ou indivíduo –
é propriamente a moral. O ideal é, evidentemente, que essas esferas se aproximem ao máximo
e, a até mesmo, se encontrem no momento das opções e ações dos grupos e pessoas.

B) A ARTICULAÇÃO ENTRE AS ESFERAS DE VALORES
Os valores fundamentais determinam e orientam nossas condutas como origem permanente de nossas opções menores, nossos atos realizados nos momentos particulares de nossa
existência. É a bússola que dirige a vida numa determinada direção, ainda que na caminhada
possa haver pequenos desvios. Como a bússola, os valores fundamentais são necessários para
garantir o rumo permanente que torna possível retomar a direção em caso de desvio ou de
conflito de valores. De fato, nos atos diários e rotineiros, nas decisões e execuções imediatas
agimos a partir de valores que não são necessariamente fundamentais, mas, quase sempre de
natureza prática: a decisão por uma compra, por um curso a ser feito, por um relacionamento
afetivo ou por um emprego. Em todos os casos, há valores em jogo: valores morais, estéticos,
econômicos, sociais ou culturais. E decidimos a partir deles ao fazermos as escolhas, mesmo
que seja uma decisão não consciente, sem ter que nos colocar diante dos valores fundamentais.

A teologia procura distinguir a orientação fundamental da existência humana das decisões
particulares. A orientação fundamental tem um aspecto profundo que envolve a liberdade e o
empenho total da pessoa, estando em jogo nessa decisão o seu destino último. Muito embora
a orientação fundamental nem sempre apareça nas ações particulares ela serve como referência permanente, sendo considerada, sobretudo, nas situações de conflitos. É possível efetivar
a compra de um produto se essa decisão prejudica o outro? Um relacionamento afetivo pode
transformar o outro em objeto? Um emprego almejado pode ser conseguido utilizando informações falsas? Nessas situações a orientação fundamental pode direcionar a decisão como seu
valor último.
Um outro aspecto importante é que a orientação por valores fundamentais é uma construção permanente e que pode consolidar-se ou desgastar-se na medida em que tomamos as decisões diárias orientados por valores práticos e imediatos. “O uso do cachimbo entorta a boca”,
reza sabiamente o provérbio popular. Nas pequenas decisões podemos detectar a presença ou
ausência de valores fundantes; também, na medida em que feitas com liberdade e responsa-
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bilidade, reafirmam e expressam os grandes valores, mesmo que não se refira explicitamente
a eles. 3

Os valores fundamentais situam-se no horizonte dos significados radicais da existência humana que transcendem o imediato e o pragmático da compreensão e da ação no mundo. Por
isso mesmo, a colocação desses valores se dá como atitude de fé que os adota como fundamento real e viável das escolhas e ações humanas e como finalidade última.

2. A relevância dos valores na construção
da história humana
A cultura de um modo geral é resultado das ações humanas na busca de domínio e transformação da natureza, de ordenação da vida social e de interpretação desses processos. Em
toda a história, podemos constatar a presença de ações humanas, justificadas ou não, perante
o grupo social, buscando impor estratégias e interpretações cujas finalidades consistem em
construir a realidade, de alguma forma. Os valores dos grupos hegemônicos se impõem como
valores comuns e obtêm resultados, estabelecem configurações históricas e institucionalizam
ordens morais e legais.

A história geral e a história das morais humanas têm sempre uma justificativa para a ordem
que se implanta. Temos, então, uma moral da escravidão, uma moral da nobreza, da colonização etc. Trata-se da ordem legítima que se mostra como verdadeira, justa, legal e eficaz. A tarefa de seus defensores e atores é mostrar que se trata de um valor, de algo bom para todos. Em
todos os casos, a justificativa sagrada se faz necessária, como fundamentação última e inquestionável. No entanto, a mesma história produz resistências em nome de valores contrários
àqueles dominantes. A moral dos grupos minoritários e dominados constrói suas finalidades e
estratégias também em nome de valores que buscam suas formas de legitimação e agregação
de sujeitos e grupos. A moral do êxodo judaico se tornou o grande paradigma da tradição
judaico-cristã. Em nome do Deus defensor dos escravos libertos do Egito, o Decálogo instituiu
uma ordem social alternativa àquela escravocrata predominante no oriente médio. Também o
cristianismo vai afirmar-se e expandir-se como uma nova ordem social, dentro do Império Romano. A lei do amor universal propõe um sistema de vida que transcenda as diferenças sociais,
raciais e de gênero: “Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher” (Gl 3, 28).

Ao longo da história, poderíamos ir mapeando os valores subjacentes aos Impérios, às
guerras, à arte e à própria ciência. Talvez devêssemos distinguir dois momentos principais:
o das sociedades tradicionais e o das sociedades modernas. No primeiro momento os valores
religiosos são assumidos, justificados e explicitados como fundantes das práticas históricas de
3

Cf. J.B. Libânio, Crer e crescer, pp. 19-49.
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um modo geral. A centralidade do sobrenatural na vida política e cultural perpassa as ações
humanas e fundamenta a existência das instituições. Nos tempos modernos, com o chamado
processo de secularização, os valores mais fundamentais nem sempre são explícitos. Os valores imediatos sim. As ciências e a política colocarão seus valores, basicamente, o valor da
autonomia do agir e do pensar. No entanto, com a fragmentação progressiva do conhecimento
e da ação, com a afirmação das mediações práticas (as estratégias das ciências, da política e da
economia) como mediações justificáveis por sua cientificidade e eficácia, as finalidades últimas foram perdendo sua relevância e sendo dispensadas no momento da pesquisa e da prática
científica e econômica. A ciência e o mercado têm sua própria lógica e funcionam em seus objetivos intrínsecos, já não precisam de nenhuma finalidade ética externa que as regule. De qualquer forma, a colocação dos valores é indispensável para a compreensão do desenvolvimento
da história e da constituição da cultura de um modo geral. O evangelho diz que “onde está teu
tesouro, ali está teu coração” (Mt 6,21), ou seja, o centro da decisão e da ação humanas são os
valores. Ninguém age sem uma motivação profunda seja consciente ou inconsciente, implícita
ou explícita. O empresário pretende ganhar dinheiro com seus investimentos e aposta sua
vida nessa direção. O cientista acredita que é possível conhecer a lógica interna do objeto que
investiga, que é possível conhecer a verdade inerente à realidade. O político tem seus valores
sociais e políticos que movem sua ação em nome do povo e da nação. Os sujeitos religiosos de
uma forma geral explicitam seus valores como motivadores últimos e imediatos de suas opções e ações.

O mundo, antes de ser um dado racional que desafia a inteligência a interpretá-lo é um
valor a ser perseguido. Nesse itinerário, o ser humano busca seu lugar na direção da felicidade
imediata e eterna. O jogo entre o eterno e o imediato, entre o definitivo e o efêmero acompanha as investidas humanas e seus projetos. O ser humano, ou eterniza o imediato, afirmando
as ações fugazes como momentos imperdíveis de experiência absoluta do prazer e busca repetir e aprofundar essas experiências num ciclo infindável de eterno retorno do desejo insaciável, ou imediatiza o eterno, ocultando, sob suas decisões e ações imediatas os valores mais
radicais. Vive o imediato como se o eterno não o tocasse na esfera dos desejos mais profundos
e das inquietações mais fundamentais.
É comum também se afirmar a separação entre a esfera de atuação dos valores fundamentais da dos valores imediatos. Os valores fundamentais ficam localizados na esfera das opções
religiosas individuais, enquanto os valores imediatos regem as opções cotidianas, a vida social
e profissional. “Negócios à parte”. A ética não deve interferir no funcionamento do mercado e
nem da investigação científica. Também, valores éticos universais não podem reger a vida privada das pessoas, sendo que cada indivíduo possui seus valores particulares e age tão somente
a partir deles.
Contudo, a pergunta que resta é pelo valor absoluto subjacente e escondido sob esses valores imediatos. No fundo, todas as pessoas servem a algum deus no altar da profissão, no
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templo da ciência ou no reino da política, mesmo acreditando que o relativismo e a neutralidade ética combinam com as ações humanas. Nenhuma ação é eticamente neutra. A ausência
da consciência sobre os valores fundantes da ação humana contribui com a alienação ética: o
direcionamento inconsciente de nossas ações para finalidades estranhas aos nossos valores,
para interesses alheios que subjugam nossas ações.

É nesse ponto que o conhecimento racional mostra sua importância na crítica dos valores
que se apresentam como universais, legítimos e verdadeiros. É o momento de construção da
consciência ética. A explicitação da dimensão histórica e cognitiva dos valores, assim como
a busca de seus fundamentos, constitui tarefa da ética propriamente dita, enquanto reflexão
sobre as práticas morais. Da mesma forma que nenhum conhecimento é eticamente neutro,
nenhuma moral transcende a crítica da razão.

3. A tese da neutralidade científica
Os valores que direcionam nossas ações expressam ou confirmam algum tipo de conhecimento da realidade que possuímos; conhecimento que pode ser de origem religiosa, racional
ou prática, ou mesmo de uma combinação desses. Se, os valores significam uma forma de conhecer a realidade, o contrário nem sempre ocorre, quando o conhecimento científico aborda
a realidade.

De fato, a idéia de neutralidade científica acompanhou a formação das ciências modernas.
A ruptura com a metafísica, no sistema kantiano, significou o estabelecimento de parâmetros
epistemológicos para o conhecimento moderno. Os limites do empírico é que dão a autenticidade do conhecimento válido e a referência a princípios metafísicos não pode contribuir com a
sua edificação. Um outro sistema de fundamentação da realidade será construído por Kant no
momento da reflexão moral, entendendo que os valores estão localizados no âmbito da vivência e necessitam de uma razão de ser absoluta que termina em Deus. Essa separação entre o
conhecimento que se fundamenta na empiricidade do objeto e os valores que se fundamentam
em Deus demarcou a história das ciências e ainda vigora em nossos dias como regra explicita
ou velada do fazer científico.
Na verdade, nas origens das ciências modernas, a “hipótese Deus”, ficou de fora dos métodos científicos, não por uma opção pelo ateísmo enquanto tal, mas por uma espécie de ateísmo
metodológico (neutralidade metodológica). Os primeiros cientistas mantinham em seus pressupostos universais, a necessidade racional de um Princípio inteligente, responsável pelo ato
inicial das leis da natureza. A natureza funciona por si mesma uma vez dotada de autonomia.
O Criador seria, no caso, a origem primeira da própria autonomia sem, contudo, interferir em
suas regras em curso e, portanto, no estudo e formulação das mesmas regras por parte da
ciência.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

55

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

A idéia de neutralidade das ciências tem, pois, esse lugar original referido fundamentalmente à teologia e à metafísica. Na seqüência histórica estava aberta a possibilidade e a necessidade de se afirmar a objetividade das ciências a partir da empiricidade de seus objetos, da
positividade de seus métodos e da verificabilidade de seus resultados. No âmbito das ciências
humanas, o positivismo significou a formulação mais acabada dessa tendência. Augusto Comte propõe uma ciência da sociedade tendo como parâmetro das ciências naturais. Pretendia
construir uma “física social”, que fosse capaz de explicar a lógica de funcionamento da sociedade, bem como possibilitar a intervenção sobre a mesma na busca da organização e do progresso. Para o positivismo a ciência se impõe pela sua capacidade de explicar a realidade como
ela é, numa relação de distância e objetividade entre o sujeito que conhece a coisa conhecida,
sem que esses pólos, sujeito e objeto, se deixem afetar pelas condições em que se encontram
no ato de conhecimento. Utilizando-se do método matemático a realidade, no caso a realidade
social, pode ser explicada pela ciência em sua estrutura e funcionamento permitindo construir
generalizações sobre ela.
As ciências da natureza de um modo geral possuem um estatuto epistemológico sustentado na convicção da neutralidade, uma vez que é capaz de isolar e manipular seus objetos, de
testar empiricamente suas hipóteses e reproduzir seus resultados em situação de controle. Tal
objetividade metodológica afirma-se como neutra política e eticamente em nome do teste de
verificação e da aplicação eficaz de seus resultados. Embora essa concepção tenha seu auge
no século XIX e tenha já sofrido toda sorte de críticas por parte de filósofos e epistemólogos,
ela goza de pleno vigor, sobretudo na ordem prática. As ciências médicas, a tecnologia bélica e
a própria economia são executadas como meios eficazes que dispensam a colocação de qualquer finalidade que venha direcionar seus rumos e estratégias. O interesse prático prevalece
sobre qualquer outro e tem uma dupla face: o resultado eficaz da manipulação do objeto de
estudo e o interesse econômico que recaia sobre esse resultado.

Presenciamos hoje um embate amplamente divulgado pelas mídias entre a bioética e a
biotecnologia, sobretudo nas questões ligadas à manipulação da vida. O significado da ciência,
suas finalidades e, portanto, seus limites é o ponto crucial do debate entre as tendências. O
sentido último da vida é o princípio, de natureza não científica, que sustenta as proposições
da bioética. Embora, muitas vezes, pareça um diálogo de surdos e uma luta quixotesca, esse
debate é de fundamental importância para a vida planetária e para a convivência humana em
termos de futuro da vida.

A) A CRITICA DO POSITIVISMO
Esse propósito de distância e objetividade foi logo criticado por pensadores, igualmente
preocupados em fazer ciência. Wilhelm Dilthey, pensador do historicismo alemão vai construir
uma crítica severa dessa pretensão de neutralidade. O filósofo afirma ser necessário distinguir
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

56

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

as ciências da natureza, capazes de utilizar métodos quantitativos e produzir explicações sobre seus objetos em situação de manipulação e controle, das ciências do espírito nas quais
estão implicadas realidades humanas em seu objeto. Não seria possível, no caso, a distância
e a neutralidade entre sujeito e objeto, sendo que o sujeito pode ser afetado pelo seu objeto
de estudo. O sujeito é um intérprete da realidade e a sua condição pode interferir naquilo que
afirma sobre o objeto, da mesma foram que o objeto pode afetar o sujeito e interferir em suas
conclusões. A ciência, assim como qualquer outra forma de visão de mundo está banhada pela
relatividade histórica que situa e envolve seus processos de operação: os sujeitos, os objetos,
os métodos e os resultados. Portanto, as ciências do espírito não podem produzir explicações
sobre seus objetos, como as ciências naturais, mas somente compreensões. 4

O propósito de neutralidade científica do positivismo esconde, na verdade, sua inserção no
contexto do Estado burguês do século XIX. A convicção de que a ordem social está submetida
às mesmas regras imponderáveis da ordem natural e, portanto, livres de qualquer decisão
humana, oferece a fundamento teórico e metodológico da conformação à ordem estabelecida
pelo capitalismo industrial e à rejeição das utopias revolucionárias como lutas políticas quixotescas e de qualquer outra “pré-noção” que se inclua nas análises da “coisa” social. Esta epistemologia rege a sociologia de Comte e de Durkheim e afeta outras correntes teóricas ligadas ao
marxismo e o próprio Max Weber. 5

Esta neutralidade positivista parece ter sofrido as críticas suficientes para expor sua contradição intrínseca enquanto ciência social. Com efeito, o que estamos postulando é a necessária crítica a ser feita às ciências de um modo geral, no que se refere às suas finalidades

éticas. Por sua vez, a falsa neutralidade política das “ciências do espírito” tem, certamente,
seu correspondente religioso. A afirmação de uma ordem natural fixa para a sociedade, bem
como de uma espécie de ciência imutável se inscreve muito mais na linha de um comportamento religioso, da formulação dogmática, da regra de vida, do que propriamente do exercício
autônomo da razão investigativa. Aliás, nesse propósito o próprio Comte se deixa flagrar com
seu Catecismo positivista. 6 A imagem da deusa razão, herdada do iluminismo e da revolução
francesa, é mais que uma analogia religiosa; é uma postura espiritual que afirma a supremacia
absoluta da razão humana sobre a realidade e sobre o próprio ser humano.

Do ponto de vista teológico, a qualificação divina de qualquer realidade histórica, inclusive
aquelas religiosas, configura idolatria. A idolatria da razão, como a de qualquer outra entidade,
absolutiza o relativo e coloca o humano a seu serviço e, quase sempre, exige sacrifício. No caso
da deusa razão, o sacrifício exigido parece ser o do próprio intelecto, por natureza livre e crítico para investigar todos os objetos e objetar toda investigação. Essa operação feita em nome
4
5
6

Cf. M. Löwy, As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen, pp. 70-78.
Cf. Ibidem, pp. 22-32.

Cf. Comte, Augusto. Catecismo positivista. Europa-América: Lisboa, 1979.
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da razão sugere, exatamente, o caminho inverso da teologia na medida em que transforma a
ciência em doutrina, sendo que a teologia submete a doutrina à ciência.

B) AS CIÊNCIAS E OS VALORES
A crença na neutralidade científica leva, portanto, à crença na própria ciência que se torna
um imperativo categórico da razão, imposto sobre outras visões e práticas humanas que escapem de seus parâmetros metodológicos. Sob a tirania desta racionalidade ficam, portanto,
restritos determinados objetos, métodos e teorias como legítimamente científicos, donde decorrem a maior ou menor legitimidade acadêmica no âmbito das Universidades, ou, a maior
ou menor legitimidade política dentro da sociedade de um modo geral.

Há que ressaltar que o próprio Max Weber, não obstante o lugar fundamental que reserva
às visões de mundo e aos valores em sua sociologia, afirma que a ciência deve ser isenta dos
juízos de valor. Ela é um conjunto de meios que deve distinguir-se das finalidades valorativas.
O cientista deve esclarecer os valores sem assumi-los em seu método fundado na objetividade.

O filósofo Hilton Japiassu denomina de mito a pretensão de neutralidade científica. A ciência não se separa dos valores, ao contrário, relaciona-se a eles em todo o seu percurso, no início, no meio e no fim de sua formulação e aplicação. Ela nasce em um contexto que a possibilita
e condiciona social e culturalmente; é formulada e exercitada a partir de um objeto e de uma
metodologia escolhida pelo cientista, a partir de interesses explícitos ou implícitos, e tem uma
finalidade na medida em que se destina à aplicação. De fato, as ciências modernas são todas
praxeológicas, visam à intervenção na realidade natural e humana. Isso significa que elas têm
uma direção inerente aos resultados visados. A psicologia pretende interferir no comportamento humano, a sociologia induz comportamentos coletivos, a economia vincula-se a um
determinado modelo econômico, a engenharia interfere na natureza. Essa praxeologia está
diretamente relacionada a interesses (valores) individuais ou grupais e tem conseqüências
boas ou ruins para o ser humano e para a natureza.7

A ciência se faz, portanto, como intencionalidade e engajamento. Ela opera a partir de valores implícitos ou explícitos que, para o bem da verdade, devem ser conhecidos e assumidos
pelos cientistas e pela sociedade de um modo geral. O discurso da neutralidade científica esconde esses valores e contribui com o ocultamento dos interesses subjacentes às políticas
científicas ao ato de fazer ciência. Em suma, essa ruptura ente os meios e os fins, ou seja, entre
a metodologia e os valores, mostram, por um lado, a auto-suficiência teórica e tecnológica das
ciências, ratificada nos resultados concretos que produzem e, por outro, sua insuficiência para
evitar ou dispensar a abordagem sobre as finalidades éticas subjacentes à suas práticas.
7

Cf. H. Japiassu, O mito da neutralidade científica, pp. 83-104.
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4. A teologia como conhecimento
valorativo da realidade
Dos itens anteriores podemos tirar duas conclusões. A primeira que, do ponto de vista metodológico e prático, a ciência se faz sem valores intrínsecos ao seu processo de construção e
execução. A segunda, que a neutralidade científica é um mito, uma vez que, do ponto de vista
dos fundamentos do conhecimento e da contextualização histórica das práticas científicas, há
sempre pressupostos teóricos e finalidades práticas que sustentam e direcionam essas ações.
O grande desafio da ciência é ter consciência desses condicionamentos e tirar as conseqüências para a sua formulação e execução, ir além de sua imanência metodológica e olhar o contexto amplo em que situa, ou seja, sair de uma moral implícita para uma ética explícita. O desafio
para a ética é ajudar na construção de caminhos que, sem apoiar-se de modo fundamentalista
em modelos interpretativos do passado, dialogue com os avanços da ciência.
Contudo, nem todos os paradigmas científicos postulam a neutralidade como uma necessidade metodológica. Ao contrário, afirmam a necessidade do engajamento consciente da
investigação da realidade, como no caso do referencial marxiano, ou buscam, precisamente,
expor os fundamentos teóricos da ordem valorativa da realidade, casos da ética – filosófica
ou teológica – e do direito. Tanto a ética quanto o direito podem ser definidos como ciências
normativas. Essas buscam não só expor uma fundamentação do normativo, mas propor ordenamentos valorativos, capazes de direcionar a convivência humana a partir do bom e do justo.
Em todos esses casos, investigação e valoração, crítica e proposição se entrelaçam no mesmo
ato de apropriação crítica da realidade. As ciências normativas operam, na verdade, com um
duplo movimento reflexivo que compõe um ciclo hermenêutico entre o valor e a realidade. A
crítica dos fundamentos do valor, feita a partir da razão e a crítica da realidade a partir do valor
dinamizam o discurso, na busca da coerência de um aspecto em relação ao outro.

A teologia é a ciência normativa por excelência. A reflexão teológica transita entre as
referências de valor advindas das fontes da fé (os textos bíblicos) e a realidade (em todas as
suas esferas ou dimensões); critica seus fundamentos escritos, mediante os instrumentos das
ciências históricas e textuais, e critica a realidade de um modo geral a partir dos valores propostos e aderidos como verdadeiros, bons e salvíficos para o ser humano. Nesse sentido, os
conteúdos cridos criticam a realidade e são criticados por ela. As compreensões e definições
de teologia elaboradas no decorrer da história têm essa afirmação fundamental: submeter os
dados da fé, os conteúdos revelados, ao exame racional e submeter a realidade ao exame da
fé. A fé pensada pensa a realidade e a realidade pensada pensa a fé. Eis a dialética mais radical
que faz em termos ontológicos, o encontro entre o ser e o dever ser, em termos epistemológicos
o confronto entre a ciência e a fé.
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A) O MUNDO VISTO COMO VALOR PELA FÉ
A adesão a um conjunto de valores pressupõe suas legitimidades social, política e cultural.
Trata-se de uma legitimidade que necessita de um fundamento estabelecido pela via racional
ou pela via da fé. A autoridade da razão se impõe, mediante a demonstração lógica ou empírica. A autoridade da fé se impõe pelo testemunho aderido como algo que toca incondicionalmente o sujeito, como realidade originária e envolvente. Em todos os casos, valor tem força de
autoridade, se impõe como verdade, norma e costume para aquele que o assumem.

A fé adere a um valor incondicional que se mostra como plausível e afetivo, ou seja, como
algo que não exige sacrifício do intelecto por ser racionalizável (embora não racional) e por
atrair o coração do fiel ouvinte da mensagem. A fé pressupõe, nesse sentido, uma proposta e
uma resposta do sujeito nela envolvido. Ela é, antes de tudo, um dom oferecido ao ser humano,
como expõe a teologia clássica. Mas, ela é também movimento de adesão e de aposta por parte
do sujeito historicamente inserido.

A fé tem, portanto, um aspecto objetivo relacionado a um sistema de crença (visão de realidade e prática de vida) e um aspecto subjetivo, que processa no profundo do indivíduo, envolvendo seu desejo, inteligência, vontade e ação no único ato de entrega. Trata-se, antes de
tudo, de uma postura perante a realidade, impulsionada por valores assumidos como verdade,
capazes de explicitar o significado profundo das coisas e, por conseguinte, propor um caminho
de vida direcionado a uma finalidade e orientado por normas. Em suma, a realidade é vista
como um dado cujo valor advém de uma transcendência que a antecede e sucede como origem
e fim. A fé é, portanto, um caminho ético para o ser humano e não um conhecimento esotérico
ou científico de Deus, como afirmam muitos movimentos religiosos atuais.
Na tradição judaico-cristã, o valor do mundo e do ser humano reside na condição criatural
de ambos. A noção de criatura rejeita a idéia de decadência da matéria, como perda de status
divino ou como castigo, assim como a idéia de divinização. A autonomia da realidade criatural
chama o ser humano para a atuação livre e responsável, sem a interferência direta e impositiva
do Criador.

A fé constrói, portanto, um modo de conceber a realidade que envolve o sujeito em um processo de interiorização e exteriorização de valores estabelecidos pela tradição religiosa como
verdade salvífica. A teologia vai emergir como a introdução da razão investigativa – que admira, duvida, interroga e responde – no interior desse processo, como intelecção da fé vivenciada
que afirma o que as coisas devem ser.
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B) A TEOLOGIA COMO CIÊNCIA FEITA A PARTIR DA FÉ
Já pudemos verificar que as diversas concepções e definições de teologia, formuladas ao
longo da história, giram em torno de uma questão fundamental: a articulação da razão com a
fé. Trata-se de uma articulação que preserva as autonomias de cada uma das dimensões com
seus objetos e dinâmicas próprios, enquanto faculdade humana, e reserva a cada qual sua função no ato de conhecimento. A dialética fé e razão não constitui um ciclo fechado entre os dois
pólos em si mesmos, mas um ciclo que se direciona em dupla mão para a realidade do mundo
e do ser humano. Fé e razão são óticas que constroem, em conjunto, a abordagem teológica
sobre essa realidade. Os dados da fé oferecem uma interpretação do real que são criticados,
sistematizados e fundamentados pela razão lógico-argumentativa. Por sua vez, o que a razão
oferece como explicação da realidade e como regra de conhecimento busca articular-se com os
pressupostos da fé. Nesse sentido, a fé normatiza os resultados das ciências, fornecendo finalidades éticas para a sua aplicação na realidade concreta. A teologia busca pensar a realidade a
partir da fé (de Deus) e pensar a fé a partir da realidade (a cultura e as ciências).
A teologia constrói, portanto, um conhecimento valorativo sobre a realidade. Ela diz o que
a realidade deve ser; faz coincidir aquilo que é com aquilo que deve ser. Mediação racional e
científica e finalidade última da realidade se articulam no mesmo ato de interpretação. O mundo e o ser humano são, portanto, aquilo que devem ser. Em outros termos, o transcendente
dá sentido ao imanente, o fim último determina os meios, o valor formata o fato. A realidade
é carregada de valores que revelam sua essência verdadeira e seu destino final, o que atrai a
vontade e a inteligência humana para agir e compreender.

Por outro lado, as fontes de valor – codificadas nos textos sagrados, nas doutrinas, nas
tradições – são explicitadas e assumidas como pressuposto da reflexão teológica e, ao mesmo
tempo, tomado como objeto de crítica da razão. A teologia em suas várias vertentes é, nesse
sentido, uma crítica ampla e radical que submete ao exame da razão seus próprios pressupostos, ou seja, a própria fonte de onde retira os conteúdos interpretativos e valorativos da
realidade. Desse modo, a teologia cristã estuda os textos bíblicos com os recursos das ciências,
a teologia filosófica submete o próprio Deus ao juízo lógico-argumentativo e a teologia das
religiões examina criticamente as tradições religiosas em suas fontes e componentes.
Em todos os casos, crer e compreender são direções do espírito humano que se confrontam
e se completam na busca do sentido profundo da realidade. A realidade, assim interpretada,
se mostra como uma grandeza ética, cujos caminhos delineados direcionam-se para uma finalidade conhecida e assumida.

Contudo, Deus não é a única fonte de valor, nem mesmo dos valores absolutos. Esses podem ter sua fonte no âmbito imanente, na natureza ou no ser humano. Mas, a amplitude do
objeto material da teologia a coloca em posição diferenciada em relação às ciências, ou seja, a
coloca em horizonte de infindas possibilidades de abordagem da realidade como um olhar que
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pensa a realidade a partir de. Compreender o mundo a partir dos valores da fé, ou, em outros
termos, pensar as coisas a partir de Deus constitui uma operação que faz coincidir o ser e o dever ser, o que e o para que da realidade, o já e o ainda-não da história; uma operação cognitiva
que envolve dois princípios interligados. Um ontológico que afirma o que a realidade é em si
mesma, uma vez que ela é o que deve ser em sua destinação última, sabendo que Deus falou
na história sobre esta destinação (Revelação). Outro ético que estabelece finalidades últimas
(teleologias) e meios decorrentes (deontologia) para as compreensões e práticas humanas.

A ótica da fé pode fornecer elementos para se pensar a realidade no número e na dimensão de recortes ela comportar; pode ir da amplitude do cosmos aos seres mais minúsculos, da
norma positivamente instituída ao interior das consciências, do histórico ao pós-histórico, da
ciência ao desejo. Pensar a realidade a partir de Deus significa, certamente, a afirmação de alguns valores fundamentais aderidos como comunicados por Deus: a positividade e autonomia
da criação, a relatividade do imanente e do histórico, a singularidade, liberdade e responsabilidade do ser humano, a máxima da igualdade humana e da lei da solidariedade e a esperança
da plenitude humana junto de Deus. Por conseguinte, tudo o que se opuser a isso será negado
como anti-valor: a visão maniqueísta e determinista da natureza, a absolutização de estruturas históricas, as dominações e opressões humanas, as divisões humanas de todas as ordens, o
egoísmo, o relativismo e o niilismo que neguem os valores e o destino final do ser humano e da
história. Em suma, a fé tem uma palavra a dizer sobre a realidade do mundo, do ser humano e
de Deus, como realidades inter-relacionadas, sendo que de Deus decorrem a relatividade e a
grandeza do mundo e do ser humano.

Nessa moldura, a teologia tem algo a dizer para as ciências. Ao expor o dever ser das coisas, levanta a questão da destinação da ciência, de seu para que e de seu para quem. A ciência
responde pelo que e pelo como de seus objetos e se faz suficiente em sua imanência teórica e
metodológica ao responder a essas interrogações. A teologia, por sua natureza epistemológica,
tem condição de perguntar e expor o antes e o depois da ciência realizada em seus processos
e resultados e a partir dessa posição criticar os meios científicos e tecnológicos em suas intervenções sobre a realidade.
Portanto, ao tomar como objeto de reflexão os objetos das ciências, assim como a própria ciência, a teologia revela aspectos de fundo que aqueles objetos e a própria ciência não
abordam pelos seus limites epistemológicos. O antes e o depois das ciências envolvem o ser
humano na suas motivações profundas e na sua destinação última e expõem o sentido da investigação e da verdade. Não se trata, portanto, somente de apresentar às ciências a pergunta
metafísica da causa última da realidade e a pergunta de suas teleologias, mas de expor também o sentido da própria ação investigativa do ser humano em seu percurso do início ao fim. A
teologia não pode discutir os métodos e resultados das ciências em si mesmos, tendo em vista
a especificidade de seus objetos e a autonomia de seus métodos. Ela pode contribuir com a deCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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monstração de sua imanência limitada e da necessidade da explicitação dos valores imediatos
e fundamentais que as sustentam e direcionam.
A pergunta pelo sentido da ciência é a própria pergunta pelo sentido da realidade em geral
e pelo ser humano em particular. É do ser humano que procedem e para o ser humano que se
direcionam as ações investigativas das ciências e de todas as outras formas de pensamento.
Nenhuma explicação, interpretação e intervenção sobre a realidade podem prescindir da pergunta epistemológica sobre seus pressupostos e da pergunta ética de suas finalidades, ainda
que postulem autonomia e neutralidade metodológica para fazê-lo.

Ao pensar a realidade a partir da fé, a teologia articula começo, meio e fim do conhecimento
com a razão que crê e pensa. Os valores precedem e sucedem toda a sua ação reflexiva, mostrando o que a realidade é e deve ser. Não se trata de opor-se às ciências, com seus métodos
e resultados, como uma abordagem superior e mais completa, mas de, numa visão de complementaridade que respeita as especificidades, contribuir com sua abordagem própria com
aquilo que envolve a atividade científica em sua globalidade, mas escapa dos limites empíricos
de seu objeto e das regras de seu método. Vale ressaltar que a teologia não pode ocupar o
lugar de suplemento para aquilo que a ciência não consegue explicar. Ela não começa onde a
ciência termina, como se se ocupasse com as questões transcendentes em si mesmas, espécie
de ciência dos mistérios ou de explicação do inexplicável. A teologia busca uma compreensão
para aquilo que a ciência explica (o mundo e o ser humano) a partir de um horizonte de fé,
de valores aderidos como bons, verdadeiros e belos e que revelam o significado profundo da
realidade, sua origem e finalidade.

No diálogo com as ciências, pode construir uma visão ampla e profunda da realidade como
resultado de suas especificidades. A teologia tem que aprender permanentemente o que é a
realidade, com os resultados das várias ciências e essas, por sua vez, acolher da parte da teologia o que a realidade deve ser, incluindo a própria realidade da razão científica. Nesse diálogo a
teologia pode mostrar seu potencial para contribuir com a compreensão da realidade, fazer-se
necessária.

Dialogar e amar

A consciência moral introduz na pessoa humana outro nível de avaliação da realidade, um
novo significado para acontecimentos e ações. Este nível se apresenta como intransponível e
último. Ele julga todo o resto e não pode ser submetido ou sacrificado a outro ponto de vista
da consciência. Nesse sentido, a consciência moral transcende todos os níveis de consciência
ou de intencionalidade do ser humano. É só pela descoberta mais profunda e mais completa
da verdade que a consciência pode ser iluminada e corrigida, sem com isto sofrer violência. A
consciência se apresenta (...) como uma “voz” ou uma “luz”. As religiões, inclusive a cristã, dirão: a voz de Deus, a luz de Deus. Porque o imperativo moral manifesta-se à pessoa como algo
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que está no ser humano, mas não é dele, não se reduz à sua vontade. O ser humano se descobre
não como dono do mundo e dos outros, mas como responsável perante eles. (CNBB, Doc. 50,
Ética: pessoa e sociedade).
Unidades complexas como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais; dessa
forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa... O conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional e nele inserir estes dados: não
apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas das outras; a dimensão
econômica, por exemplo, está em inter-retroação permanente com todas as outras dimensões
humanas; além disso, as economia carrega em si, de modo “hologrâmico”, necessidades, desejos e paixões humanas que ultrapassam os meros interesses econômicos (Edgar Morin, Os sete
saberes necessários à educação do futuro, p. 38.)
Quanto mais os acontecimentos do mundo se tornam o mundo histórico-social, tanto mais
premente se torna a pergunta pelo sentido, pelo objetivo e pelo fim desse processo. Quanto
maior o poder do homem na exeqüibilidade das coisas, tanto mais se revela sua impotência
em saber sobre o para onde e o par a quê. A pergunta de kant – “o que posso esperar?” – se
anuncia no ponto em que, no temor pela danação possível, o saber em si ilimitado topa com
seus limites. Por isso não é possível separar história do mundo e acontecimento salvífico, pois
é impossível abandonar à danação a história que fazemos pelo conhecimento da natureza e da
técnica. A esperança na salvação e o temor da danação são os motores últimos da ação humana. Na pergunta “O que posso esperar?” reflete-se o sentido da pergunta “O que posso saber?”,
como também da pergunta “O que devo fazer?”. ( Jürge Moltmann, Ciência e sabedoria, p. 22)
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Estatuto epistemológico da Ciência da Religião1
Eduardo R. Cruz

Introdução
O título do presente no capítulo refere-se ao uso frequente, no Brasil, da expressão “estatuto epistemológico da Ciência da Religião” e a preocupação aí presente de conferir respeitabilidade acadêmica à disciplina. Essa preocupação reflete-se também na indefinição relativa
ao próprio nome dado à disciplina: “Ciência(s) da(s) religião(ões)”. Nomes importam, sim, enquanto candidatos a conceitos. De fato, cada conjunto de conceitos e respectivas definições e
articulações nos fornece uma proposta de conhecimento do aspecto da realidade a que eles se
referem, o que envolve um exercício de epistemologia.

Mas nossa narrativa não se inicia no Brasil, pois, sendo recente o surgimento de uma Ciência da Religião aqui, as questões epistemológicas mais candentes já nos chegam semiprontas
de centros de reflexão mais tradicionais. Mais especificamente, como será detalhado adiante, essas questões surgem claramente no confronto entre a obra e o programa proposto por
Mircea Eliade (1907-1986) e seus críticos, mormente a partir da década de 1970. O próprio
contexto do surgimento, em meados da década de 1980, do periódico mais relevante para o
presente capítulo, Method and Theory in the Study of Religion, indica a importância desse confronto. Nossa narrativa dará ênfase à preocupação de Eliade e outros em considerar a religião
como algo sui generis no âmbito dos assuntos estudados pelas Ciências Humanas e que, portanto, exigiria também uma metodologia própria. Em seguida, fala-se dos desenvolvimentos
que surgiram reagindo a essas reivindicações, ou superando-as de diversos outros modos.
Como indicado na introdução ao módulo de Fundamentos, este primeiro capítulo de certa
maneira abre caminho para aqueles se seguem. O leitor, portanto, é remetido a esses outros
capítulos para a inevitável necessidade de aprofundamento do expressivo número de questões epistemológicas que a prática da Ciência da Religião tem suscitado. Mesmo assim, nosso
1
Texto extraído de Passos, J. D. & Usarski, F. (org.). Compêndio de Ciência da Religião, Parte I. (publicado pelos docentes do
Programa de Estudos Pós-graduados em Ciência da Religião da PUC-SP). São Paulo: Paulinas/Paulus, 2013.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

67

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

argumento terá de ser seletivo, não entrando, por exemplo, em questões levantadas por abordagens pós-modernas e por estudos que ligam a prática da ciência a interesses e ideologias,
como é o caso de estudos de gênero. Esperamos que o leitor possa ver tais temas serem tratados em outros capítulos do Compêndio.

Primeiro, as perguntas epistemológicas
Antes de tudo, nossa tarefa aqui é esclarecer o que se tem em mente quando se usa a expressão algo ambiciosa “Estatuto Epistemológico da Ciência da Religião”. Não falamos aqui
tanto em “epistemologia” como disciplina e teoria geral do conhecimento, mas mais propriamente como “teoria da ciência”, pois muito do que está em jogo diz respeito ao como praticar
uma Ciência da Religião adequada.1

Basicamente procura-se uma resposta para questões tais como: O que permite dizer-se
que a Ciência da Religião é uma ciência? Trata-se de uma ciência, ou de várias ciências coligadas? Ela é uma disciplina autônoma, que merece seu lugar na academia? E, seu objeto,
“religião”, também é único e original, ou é múltiplo e derivado? E como a Ciência da Religião
se diferencia de outras disciplinas, principalmente a Antropologia da Religião e a Teologia? É
parte das “humanidades”, ou é uma ciência em sentido mais estrito, seguindo alguns padrões
das Ciências Naturais?
Destaque-se aqui o papel da teoria (e há muitas em Ciência da Religião) para que se possa
encaminhar a discussão do que está em jogo em tais perguntas. Da teoria pode-se dizer que é
uma imagem operacional de um aspecto da religião. Digo operacional porque não se trata de
uma imagem pictórica ou um modelo (mais sobre ele a seguir) ou ainda uma visão de mundo. Ela precisa operar sobre um conjunto de fenômenos (quanto mais abrangente, melhor),
fornecendo explicações coerentes e falsificáveis. É através delas que se permite responder: o
que é conhecido, como se conhece, e se de fato há um conhecimento, isto é, se as hipóteses são
verdadeiras e se se referem objetivamente a algo do que chamamos de realidade.

Parte da resposta (se é que podemos chamar assim) a essas questões decorre de se narrar
a própria história da disciplina, mais que centenária. O capítulo de Frank Usarski deste Compêndio já cobre muito do que é relevante para a presente discussão, e assim podemos partir de
um momento na história de nossa disciplina que marcou toda a discussão posterior, inclusive
em nossos dias: a figura, a obra e as propostas metodológicas de Mircea Eliade.

O programa eliadiano de uma Ciência da Religião
Por mais que se possa criticar sua figura, há que se reconhecer o gênio, a erudição e o papel
preponderante de Mircea Eliade na consolidação da disciplina durante seus anos em Chicago
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(1956-1986) e no estabelecimento de pontes entre tradições intelectuais centro-europeias,
francesas e de língua inglesa. Além do que será falado em outros capítulos (em especial no de
Nicola Gasbarro), o que se pode acrescentar aqui, em termos epistemológicos?
Vejamos a seguinte citação de Eliade, para perceber o que está em jogo:

Em resumo, enquanto a investigação sobre os símbolos em geral
e o simbolismo religioso em particular, realizada por especialistas em outras disciplinas, merece a consideração do historiador
das religiões, em última análise este deve examinar seu objeto de
estudo com seus próprios meios de investigação e a partir de sua
própria perspectiva. A perspectiva da ciência geral das religiões é
a que melhor pode integrar a documentação histórico-religiosa.
Só por timidez os historiadores das religiões aceitarão às vezes
uma integração proposta por sociólogos ou antropólogos. Aí onde
se possam formular considerações gerais sobre o comportamento
religioso do homem, a tarefa pertence por direito ao historiador
das religiões, sempre que, por suposto, domine e integre os resultados das investigações realizadas em todas as áreas importantes
de sua disciplina (Mircea Eliade, Observaciones metodológicas
sobre el estudio del simbolismo religioso, 119-120).

Primeiro, notemos a escolha do que caracterizaria mais esse objeto tão amplo que é “religião”: os elementos simbólicos, que remeteriam à categoria crucial do Sagrado (em maiúsculo,
como o entende Eliade). Apesar de não ser fenomenólogo em senso estrito, sua “história das
religiões” tinha como fito a busca de elementos essenciais por detrás das manifestações históricas, basicamente elementos do sagrado (arquétipos) por detrás de suas hierofanias.

Em segundo lugar, note-se o lugar que ele reserva para disciplinas de caráter mais empírico
(em outro momento, ele fornece listas, que incluem fisiologia, Psicologia, Sociologia, Ciências
Econômicas, Linguística) ou nem tanto (por exemplo, a arte). Estas fornecem dados (principalmente) e interpretações que auxiliam a configurar o objeto, mas que por si só reduziriam e
falseariam o caráter único da religião.
Terceiro, o próprio título da disciplina, história (ou história comparada) da religião(ões).
Esse permanece até hoje, por exemplo, na associação internacional que melhor representa a
nossa disciplina, a “Associação Internacional para a História das Religiões” (IAHR). Aliás, o sucesso desse aspecto institucional fará com que falemos doravante de um “programa eliadiano”.

Quarto, o destaque dado ao caráter sui generis da disciplina: “a partir de sua própria perspectiva”. A “história das religiões” não pode ser assemelhada a nenhuma outra das disciplinas
de caráter mais empírico. Sem negar um caráter teórico a essas outras, é a ela que cabe a tarefa
teórica por excelência (“considerações gerais sobre o comportamento religioso do homem”).
É também uma metadisciplina, de cunho mais interpretativo, o que certamente levanta uma
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pergunta sobre se cabe no guarda-chuva de uma “Ciência da Religião”, ou se já se moveu para
outra esfera do conhecimento (voltaremos a esse ponto mais adiante).

Por fim, ressalte-se o caráter enciclopédico requerido do pesquisador nesse projeto: “domine e integre os resultados das investigações realizadas em todas as áreas importantes de
sua disciplina”.

Resumindo, o “programa eliadiano” é importante porque oferece respostas bem definidas
às questões antes enunciadas. Quão adequadas são essas respostas, entretanto, é algo que foi
revisto e criticado em décadas mais recentes.

Um certo exercício de iconoclastia
Todo o programa eliadiano, pelo peso e representatividade que passou a ter, foi submetido
a severas críticas ainda em vida do autor, e sobretudo após a sua morte, em 1986. André Guimarães, por exemplo, descreve treze críticas apontadas por antropólogos nas décadas de 1970
e 1980.2 Para ficar na esfera de autores que escreveram para um público brasileiro, Usarski
e Brandt apresentaram certo número de críticas mais recentes, principalmente nos âmbitos
norte-americano e alemão.3 Para o nosso interesse mais epistemológico, de acordo com as
perguntas no início do capítulo, podemos destacar os aspectos a seguir.
Primeiro, entendendo como ciência o empreendimento que une rigor e cuidado empíricos,
consistência lógica e teorias adequadas ao objeto de estudo, a proposta eliadiana parece partir

aprioristicamente de arquétipos universais, sob os quais se subsumem uma grande quantidade de dados sem critérios rigorosos de análise. Sob esse viés, ficam prejudicados “o nível
etnográfico (como as pessoas usam, de fato, o objeto natural ou o artefato que serve como
símbolo), e o nível exegético (como elas próprias explicam as qualidades do objeto simbólico)”.4 A própria preocupação em não reduzir o objeto de estudo leva então ao seu oposto, um
resultado não intencional ao qual voltaremos a seguir.

Depois, sob o ponto de vista do objeto, têm-se questionado a validade e a universalidade da
categoria de “sagrado”, e se há alguma viabilidade em se assumir uma visão substancialista do
que entendemos por “religião”. Em face dessas importantes restrições, colocou-se sob suspeita
toda a proposta Eliadiana de uma ciência sui generis da religião, não redutível ao que chamamos hoje de suas “subdisciplinas”.

Uma série de autores, outrossim, dedicou-se a desconstruir também o aparato institucional do mesmo programa, apontando os interesses de vários tipos em se manter um empreendimento acadêmico de dúbio valor. Entre eles, podemos destacar Robert Segal, Donald Wiebe,
Bruce Lincoln, Thomas Fitzgerald, Russell McCutcheon e Daniel Dubuisson. Vejamos alguns
aspectos dessa desconstrução, sem prejuízo do que será detalhado em capítulos subsequentes.
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Podemos iniciar indicando que para muitos estudiosos da religião até a década de 1970,
sob a influência de pensadores como Wilhelm Dilthey e Edmund Husserl, a Ciência da Religião
seria mormente interpretativa, em oposição a empreendimentos explicativos típicos das Ciências Naturais. Na mesma época outros pensadores, como Jung, Campbell e Eliade, ao colocarem símbolos e mitos em destaque no estudo da religião, também endossaram a perspectiva
interpretativa.

Pois bem, as críticas recentes, principalmente de Robert Segal e Donald Wiebe, sugerem
que perguntas típicas de uma Ciência da Religião, como as relativas à origem, função, sentido
e verdade da religião, são mais bem respondidas por abordagens explicativas. De acordo com
esses críticos, os paradigmas para uma Ciência da Religião vêm de abordagens científico-sociais da religião, empíricas, indutivas e causais (ver também o capítulo de Frank Usarski). É
evidente que por detrás desses debates há diferentes percepções do que seja uma ciência. Para
tais críticos, uma ciência deve possuir teorias robustas que (como já indicado antes) resistam
a testes empíricos, ou seja, que contenham proposições falseáveis de acordo com os critérios
de Karl Popper.
Tais teorias, ademais, devem fornecer uma redução satisfatória da complexidade do real.
Tal redução é entendida em dois sentidos: primeiro, que a teoria possa contemplar o maior
número possível de fenômenos com o menor número de generalizações. Foi tal tipo de empreendimento, proposto de modo explícito por Newton, que possibilitou o sucesso das ciências físicas. Outra forma de redução implica reduzir o objeto de estudos em componentes mais
básicos, que não são em si religiosos, mas sim sociais, psicológicos etc.

Foi contra essa última forma de redução que Eliade se insurgiu, em seu esforço de destacar
o caráter sui generis da religião. Se esta é irredutível, deve ser estudada em seus próprios termos. Para seus críticos, todavia, o estudo da religião deve ser feito em termos não religiosos,
retirando-se dela, assim, uma aura mística que a diferenciaria de outros empreendimentos
humanos. Para fins da ciência, a religião seria um objeto ordinário como outros dentro de
guarda-chuvas mais amplos (por exemplo, a cultura), e portanto não requereria métodos peculiares que preservassem seu caráter sublime.
A desconstrução também diz respeito à contextualidade e pluralidade apontadas por toda
ciência. Falávamos antes da validade e da universalidade de categorias como de “sagrado” e
de “religião”. Enfatizando a segunda, duas perguntas emergem: primeiro, se há algo empiricamente substantivo, encontrável em todas as culturas passadas e presentes, a que possamos
chamar de “religião”; relacionada a isso, a segunda pergunta é até que ponto tal termo, mesmo
sendo de uso corrente no cotidiano e na academia, possui valor como categoria de análise.
Muitos argumentam que, como o objeto de estudo acadêmico é construído pelo pesquisador,
os interesses envolvidos em construções passadas haviam impedido qualquer uso frutífero
posterior. Resumindo, é possível usar “religião” no singular, ou mesmo “religiões” no plural,
sem desvirtuar o que se pode encontrar no trabalho de campo? Dada a necessidade de afirmaCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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ção do caráter empírico da disciplina de Ciência da Religião, continua o raciocínio, definições
substantivas já não estariam totalmente fora de propósito?
Há outra crítica do programa eliadiano: a transformação da Ciência da Religião em criptoteologia. Em outras palavras, em nome de uma abordagem objetiva da religião, os acadêmicos
ligados ao projeto fariam uma defesa da religião, mantendo-a à margem de análises críticas.
CriptoTeologia também porque, como se chegou a mostrar, tais abordagens eram pouco mais
que versões secularizadas de uma Teologia protestante liberal.5 Também em muitos estudio-

sos anteriores a Eliade havia uma clara preferência pelo Cristianismo como matriz para o entendimento do conceito de religião.

Isso nos leva a uma crítica que transcende seu programa e atravessa a Antropologia, a de
etnocentrismo — o fato de que a Ciência da Religião, desenvolvida por pesquisadores ocidentais marcados por suas tradições de elaborar categorias e conceitos, termina por projetar
estes últimos em contextos não ocidentais, distorcendo o que o trabalho etnográfico pode efetivamente encontrar (ver o capítulo de Lauri Wirth a respeito de abordagens pós-coloniais).

Voltando à questão da criptoTeologia, esta tem sido colocada sob outra perspectiva, a das
defesas da religião “disfarçadas de ciência”: a intrusão do ponto de vista do fiel na explicação
de suas práticas e crenças, questão essa que tem sido posta em termos de pares como “insider/outsider” e “êmico/ético”.6 Mas se aplica ao programa eliadiano apenas indiretamente,

pois esse tampouco dá voz ao “insider”, na medida em que filtra a voz desse através do uso
quase exclusivo de textos, usualmente fontes secundárias de informação. Isso não deixa de
ser irônico, pois era o propósito de Eliade deixar o religioso falar “em seus próprios termos”,
mas desconsiderou o fato de que tal “religioso” é representado por pessoas concretas, sujeitos
ativos da interpretação de suas experiências.

Enfim, as críticas das últimas décadas tem colocado em questão o suposto caráter sui generis, seja do objeto “religião” e alguns de seus fundamentos propostos (como o “sagrado”) e
consequentemente da(s) ciência(s) que o estuda(m).
Passemos agora a considerações mais sistemáticas sobre a Ciência da Religião, indicando
também o capítulo de Steven Engler a seguir.

Mais sobre o objeto e a ciência que o estuda
O OBJETO
Retomando a noção de “religião”, há como já vimos duas perguntas: primeiro, se há um objeto no mundo exterior que podemos chamar como tal, diferençável de algo que não é religião.7
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

72

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Segundo, se a categoria “religião” é adequadamente abrangente para dar conta tanto do que
pode ser nela incluído quanto do que pode ser visto como exceção.

Como indica o antropólogo Benson Saler, após mais de um século de ingentes esforços
em busca de definições substantivas ou funcionais, “não há critérios seguros, bem definidos e
universalmente aceitos para diferenciar religião de não religião”.8 Alguns analistas emprestam

da Biologia a noção de “tipo natural”, derivada da reflexão sobre o que constitui uma espécie
biológica ou não. Tal categoria refere-se a algo distintivo que está lá na natureza (como “água”
quando empregamos a categoria de “substância química”), ou seria um constructo mental
útil, mas cujo referencial empírico é apenas indireto? Se no âmbito da Biologia o tema já é
controverso, imaginemos então no âmbito das Ciências Humanas. Sem cair em um ceticismo
extremo, que evitaria quaisquer tipos naturais no âmbito destas últimas ciências (o que seria
sinônimo de uma tendência nominalista), devemos evitar o extremo oposto, que considera
um constructo que, por conta do peso da tradição e do uso, passa a ser entendido como algo
“natural” (o que seria um sinônimo de tendências essencialistas).

O próprio Saler defende, a partir de considerações do segundo Wittgenstein, que a definição/categorização do religioso pode passar por uma “semelhança familiar”,9 indicando que

um conceito de religião pode subsistir, ainda que flexível e consciente de seus próprios limites. Note-se de passagem que a simples troca do objeto de estudo “religião” por “religiões”,
como proposto por muitos, em nada suaviza as dificuldades epistemológicas. Sem uma clareza
maior da dialética entre atenção ao detalhe e preocupação com o mais geral quando se trata
do objeto de estudo, o “respeito a esse” levaria apenas a um particularismo atroz, no qual nem
mesmo o indivíduo enquanto self restaria.
O que se pode concluir é que, para fins acadêmicos, torna-se difícil sustentar o caráter sui
generis da religião em sentido forte, quase teológico, de algo sublime que de um plano trans-histórico é oferecido ao ser humano para sua realização. Mas um sentido “fraco” de sui generis
para a religião, por assim dizer, pode ser mantido, no qual seu significado, sua natureza e sua
função são continuamente repensados em face de outros objetos no âmbito da psique, da cultura etc.

Uma observação suplementar: por mais de dois séculos, procedeu-se um “giro subjetivante” na maneira como o objeto da Ciência da Religião é entendido: de “religião” como algo que
nos vem de modo objetivo do domínio “sobrenatural”, toma-se a “experiência religiosa”, mais
mundana e empiricamente acessível, como objeto próprio da ciência. Enquanto noção do cotidiano e do senso comum, tal experiência nos parece inteiramente óbvia e digna de estudo,
refletindo algo de nobre no ser humano (aparentemente, membros da Al-Qaeda não têm “experiência religiosa”…). Todavia, no âmbito acadêmico, mais e mais estudos têm questionado o
caráter sui generis de tal experiência, na medida em que essas compartilham muitos de seus
traços com outras experiências humanas que são estudadas por disciplinas como a Psicologia
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e a Antropologia. Fala-se hoje com mais frequência de experiências consideradas como (“deemed”) religiosas por aqueles que refletem sobre elas, acadêmicos ou fiéis.10

A CIÊNCIA
A ciência que corresponde a esse objeto, tão elusivo, tampouco pode ser considerada sui
generis, como outrora o pretendeu Eliade. Fala-se de “campo disciplinar” (Filoramo e Prandi,
destacando a pluralidade de disciplinas que trata do objeto) ou “ciência integral das religiões”
(Flasche e Usarski), enfatizando a pluralidade de subdisciplinas que (pelo menos idealmente)
trabalham de modo interdisciplinar, e compõem uma ciência que integra sem necessariamente hierarquizar. Em outras palavras, em vez do modelo “monárquico” de Eliade, temos um modelo mais “igualitário”. Com isso, a identidade da disciplina não se dá tanto por um método distinto (por exemplo, fenomenológico ou hermenêutico), mas sim pela sua história, instituições
comuns e principalmente por negociações entre pesquisadores e subdisciplinas envolvidas, o
que pode dar uma face mais contextual a ela.

Caso pretenda ser ciência, e não Filosofia ou escrito devocional, a Ciência da Religião deve
possuir algumas “virtudes epistemológicas”, como “sensibilidade para com o fato empírico,
premissas de fundo plausíveis, coerência com outras coisas que conhecemos e exposição a críticas das mais variadas fontes”.11 A isso se incorporam virtudes de cunho mais pessoal, como
“objetividade, imparcialidade, honestidade [intelectual], reflexividade e autocrítica”.

Além disso, torna-se prioritário explicar adequadamente o que está sendo estudado, ou
seja, “tornar claro”, “expor os componentes constituintes”, “dar conta de” este objeto. Muito da

resistência ao “explicar” em Ciência da Religião vêm de uma visão algo antiquada e estreita do
que seja esse ato, que dá a impressão de que toda a riqueza do religioso seria por ele esvaziada. De fato, o fundamental na explicação é decompor o complexo em termos mais simples e
referir o desconhecido ou obscuro ao conhecido e bem descrito. Se isso significasse reduzir o
religioso só a causas sociais, por exemplo, haveria motivo para justos protestos, até por conta
de várias práticas “reducionistas” no passado e no presente.
Mas a explicação em ciência é algo muito mais rico. Jeppe Jensen, por exemplo, identifica
seis tipos de explicações, desde as mais tradicionais, de raiz newtoniana e que se aplicam só
a alguns ramos das Ciências Naturais, até aquelas mais próprias das Ciências Humanas, como
as contextuais.12 Partindo de outra perspectiva, Robert McCauley fala de “níveis de explicação”,

e enfatiza que um nível de explicação mais básico (no caso dele, fornecido pelas Ciências Cognitivas da religião), no qual o religioso descrito já não é mais reconhecido por quem o pratica,
pode e deve dialogar com outros níveis de explicação mais próximos da intencionalidade e da
consciência humanas.13
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Além disso, complementando o que foi dito antes sobre as teorias, as explicações só tem
sentido no seio de modelos científicos — apreensões hipotéticas e sintéticas da realidade, que
podem ser testadas face à evidência, e que assim podem ser criticadas e modificadas.14 Teorias
então surgem associadas a esses modelos, mais formais, articulando conceitos, categorias e
regras de indução e dedução. Por consequência, modelos e teorias são necessariamente provisórios, parciais e plurais, sendo que essa delimitação é justamente a pré-condição de suas
fertilidades como fontes de conhecimento. Uma visão adequada da tarefa científica, portanto,
pode retirar o fantasma do “reducionismo” do horizonte das experiências humanas que nos
são mais caras.
Nesse sentido, a também popular controvérsia entre “ciência” e “ciências” da religião tem
sido mal formulada — de nada adianta empregar o plural, “ciências”, se o estatuto epistemológico de cada uma dessas disciplinas (que por sua vez podem ser dividas em subdisciplinas,
muitas vezes competindo entre si) também não está claramente formulado. Todas as disciplinas científicas, mesmo as mais bem estabelecidas, sofrem de tensões entre o singular e o
plural, e a Ciência da Religião não se constituiria em uma exceção.

Resta tratar uma questão que é muito importante para todas as ciências, a relativa aos referentes de suas afirmações. Tal questão está ligada à teoria de correspondência da verdade,
que não podemos tratar aqui. Quando falamos de referentes, duas situações podem ser entrevistas: primeiro, no âmbito próprio das afirmações que se pretendem científicas, pergunta-se
sobre o grau de adequação dessas afirmações a um componente da realidade. Por exemplo,
se dizemos que “de acordo com o último censo, o Catolicismo está em declínio no Brasil”, há
que se perguntar em que circunstâncias essa afirmação (aparentemente óbvia) é válida. Há
perguntas mais diretas, como por exemplo sobre o significado de “declínio”, e outras mais
indiretas, sobre os métodos empregados pelo IBGE e os limites da estatística. Tal afirmação,
outrossim, precisa ser testada em face de evidências obtidas por outras abordagens, como por
exemplo através de observação participante. E assim por diante.
Muito mais sensível, entretanto, é a segunda situação: a dos referentes que populam as
afirmações dos fiéis (por exemplo, sobre deuses e outras entidades “sobrenaturais”), que pretendem apresentar um conhecimento a respeito que se põe em diálogo com o conhecimento
acadêmico (o capítulo de Roberto Pich sobre a “Religião como forma de conhecimento” pode
fornecer mais subsídios a respeito). A resposta-padrão de muitos pesquisadores é bem conhecida: como o mundo “sobrenatural” das religiões não pode ser empiricamente acessível, a
Ciência da Religião nada tem a dizer a respeito da existência de sua população.

Ainda que esse chamado “agnosticismo metodológico” seja conveniente e até indicado
quando tratamos de religiões que não a dos próprios pesquisadores, isso permanece um assunto não resolvido. Mesmo porque, em um assunto tão emotivo como a religião, a neutralidade sempre esconde algum grau de preferência e de viés. Assim sendo, o conhecimento trazido
pelo fiel, com todo o peso referencial que carrega, precisa ser colocado em contínua tensão
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com o saber acadêmico. Em outras palavras, as afirmações validadas que têm como referentes
os comportamentos e as ideias sobre os quais as pessoas conversam são colocadas em diálogo
(a palavra “dialética” aqui não é inteiramente descabida) permanente com a própria intencionalidade do discurso delas. Para dar um exemplo simples, não basta ao cientista da religião
dizer algo do tipo “os cristãos consideram que Jesus Cristo é Filho de Deus” como parte da realidade cultural, e tirar consequências daí, mas precisa enfrentar continuamente a afirmação
dos cristãos de que “Jesus Cristo é Filho de Deus”, como parte da realidade objetiva do mundo.

Este último exemplo nos leva à relação entre Ciência da Religião e Teologia, que será tratada mais adiante no capítulo de Faustino Teixeira, ligada à questão de fundo: fugindo-se da
franca hostilidade recíproca de um lado, e de outro lado de concordismos fáceis, como casar o
realismo da Ciência da Religião com aquele da Teologia?

Para tratar de outras questões correlatas, de se o programa eliadiano ocorre no plano científico ou filosófico, e qual a relação da Ciência da Religião com a Filosofia da Religião e as Ciências Sociais, podemos partir direto para algumas situações no Brasil (ver também o capítulo
de Scott Paine).

O caso brasileiro
Não é nossa intenção aqui falar do desenvolvimento da Ciência da Religião no Brasil, nem
tampouco sobre o estado atual da discussão epistemológica por aqui, ainda que vários pontos
sejam levantados nos capítulos a seguir.15 É curioso contrastar-se com a situação na Alemanha:
“Diante da contínua busca de identidade, a partir do abandono gradual da Fenomenologia, na
formação dos estudantes considerações epistemológicas são tão importantes quanto o estudo
de conteúdos específicos”.16 Se é assim na Alemanha, lugar onde a Ciência da Religião surgiu,
podemos imaginar por aqui, onde sequer a transição da Fenomenologia da Religião para outra
coisa é claramente percebida. De qualquer forma, tais considerações epistemológicas têm sido
feitas, com algumas peculiaridades.
Em primeiro lugar, ainda que a relevância acadêmica do estudo da religião esteja razoavelmente bem estabelecida, o mesmo não se pode dizer de departamentos e programas de
pós-graduação específicos de Ciência da Religião. Os que existem, desde meados da década de
1970, são objeto de críticas ocasionais, sendo que a principal delas foi levantada por Antônio
Flávio Pierucci na década de 1990. Este apontava para o fato, de todos conhecido, de que uma
boa parte dos pesquisadores pertencentes a esses programas eram (e são) oriundos do clero
católico e protestante, ou vinculados a algum interesse religioso. Para ele, isso impediria uma
abordagem mais propriamente científica para o estudo da religião, o que diz respeito tanto a
interesses epistemológicos quanto políticos. Apesar de suas afirmações serem criticáveis,17
não há dúvida alguma de se estar diante de uma questão a ser enfrentada, para que a almejada
relevância acadêmica possa ser assegurada.
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Pode-se aplicar aqui a crítica feita a uma Teologia disfarçada de Ciência da Religião (criptoteologia), crítica essa que é feita há décadas em outros países, sendo que em nosso caso, nem
é tão “cripto” assim. Entretanto, em vez de criticar a produção acadêmica de nossa área a esse
respeito, falo mais aqui da dificuldade, em termos epistemológicos e por causas institucionais
perfeitamente compreensíveis, de dialogar com dois grupos de disciplina: de um lado, a Teologia e a Filosofia da Religião (muitas vezes carregando um viés apologético), e de outro, as Ciências Sociais. Isso porque aqui falamos, não de diálogo entre diferentes departamentos e programas, mas mais de subdisciplinas que se inserem no mesmo locus institucional, alternando
entre situações de convivência (quase) pacíficas e hostilidade envergonhada. Tal situação, é
claro, decorre também de controvérsias epistemológicas mal apresentadas e conduzidas.

Outra peculiaridade diz ao uso, entre nós, de correntes da Fenomenologia da Religião. Entre os que advogam o seu emprego como metadisciplina para a Ciência da Religião encontra-se
um dos pioneiros de sua institucionalização no Brasil, Antônio Gouvêa Mendonça. Em um ensaio muito citado, ele reivindica que “o retorno à Filosofia, especificamente à Fenomenologia e
seu método, está na base da reconstrução científica do estudo da religião”.18

Ele aqui se apoia em Husserl e em sua noção da Filosofia como ciência do rigor. Pode-se
perguntar da adequação desse entendimento, pois os projetos de uma Filosofia científica, ao
longo do século XX, não foram muito bem-sucedidos. Não é a Filosofia que fundamenta a ciência, muito menos sua prática. Cientistas não necessitam dedicar-se à Filosofia, tarefa que cabe
a filósofos profissionais, ainda que um diálogo entre ambos seja sempre indicado. As críticas
tradicionais ao papel normativo que os neopositivistas emprestavam à Filosofia aplicam-se
aqui também. A Filosofia de uma ciência está sempre próxima de sua história, operando assim
como uma reflexão a posteriori de uma prática autônoma.19

Enfim, a relevância acadêmica da área de Ciência da Religião no Brasil também está ligada
a um trabalho epistemológico ainda por se fazer, no esclarecimento da peculiaridade dessa
disciplina em face da Teologia (principalmente a Teologia da Libertação, da qual muitos dos
atuais componentes de programas de Ciência da Religião são oriundos), de uma Filosofia da
Religião pós-eliadiana e das Ciências Sociais, tais como por aqui praticadas. A atenção ao que
ocorre(u) em outros países é pré-condição para o sucesso desse trabalho, principalmente em
face de novos desenvolvimentos teóricos.

Propostas epistemológicas recentes
Saindo do impasse entre abordagens hermenêuticas e científico-sociais da religião, novas
propostas para uma Ciência da Religião têm emergido, várias das quais serão tratadas nos
capítulos que se seguem. Michael Stausberg fez um balanço recente das principais teorias
contemporâneas da religião, apresentando três delas como modificações de teorias sociológicas tradicionais, duas de abordagens antropológicas, outra destacando sacrifício e violência,
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e nada menos do que nove ligadas às Ciências Naturais, no cruzamento de teorias evolutivas
(darwinianas), Arqueologia, Psicologia Cognitiva, Neurociências e de coevolução biocultural.20

Note-se essa tendência recente de lançar mão de recursos vindos das Ciências Naturais.
Não é possível ainda avaliar o pleno impacto dela sobre as discussões epistemológicas tradicionais em Ciência da Religião, e não é nosso propósito aqui sintetizar esses novos desenvolvimentos. Entre todos os problemas analisados ou mencionados anteriormente, gostaria de
destacar apenas um, justamente o mais contencioso, o do sui generis. Enquanto abordagens
científicas, essas novas tendências nada têm de sui generis. Ao contrário, enfatiza-se que as
teorias e métodos são os mesmos tradicionalmente utilizados para outros objetos de pesquisa.

Quanto ao objeto, entretanto, encontramo-nos diante de uma situação curiosa. De um lado,
a religião surge como um objeto entre outros, ligado à evolução humana. Além disso, para
muitos pesquisadores, a religião surge em nossa história cognitiva como subproduto de disposições cognitivas perfeitamente ordinárias, sem “finalidades religiosas”. Por outro lado, essas
pesquisas enfatizam as disposições universais humanas, aquelas que estão na raiz das religiões históricas concretas, com uma linguagem que nos lembra de essencialismos e do uso de
religião no singular.
Vejamos essa afirmação de um dos pesquisadores que é líder nesse campo:

Minha proposta não é que os humanos são naturalmente religiosos, mas sim que seus sistemas cognitivos maturacionais se desenvolvem de tal forma a tornar as pessoas totalmente receptivas
às religiões, a seus mitos, rituais e representações. Os humanos
não têm uma disposição mental natural para adquirir religião.
Mas eles possuem suscetibilidades, baseadas em suas disposições
naturais maturacionais da mente, que existem por razões totalmente não relacionadas, que os tornam cognitivamente receptivos a […] situações religiosas.21

Por duas vezes ele contrasta o senso comum com uma afirmação cuidadosamente formulada em linguagem científica. Uma leitura mais cuidadosa dessas afirmações, entretanto, em
conjunto com o que ele discorre no restante da obra, mostra que na prática o contraste não é
tão radical assim. Os seres humanos sempre e necessariamente produzem religiões (ou coisas
que se assemelhem a elas), por assim dizer, o que vale tanto para o “homem das cavernas”
como para o nosso “homem moderno”. Esse ponto é destacado, por exemplo, no instigante
artigo de Joseph Bulbulia, Are there any religions?
Ainda que poucos tenham refletido a respeito, a religião (agora em um sentido diferente
e mais cuidadosamente formulado) surge como um sui generis, em um sentido fraco, pouco
reconhecível nas religiões concretas que temos e nos discursos dos fiéis.
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Conclusão
Ao longo deste capítulo procuramos em primeiro lugar promover uma “limpeza conceitual”, trabalhando uma série de noções, conceitos e categorias presentes na academia, a começar pela própria noção de “estatuto epistemológico”.

Em segundo, apresentar alguns dos principais problemas epistemológicos, na medida em
que são fonte de discussões perenes. Começamos detalhando a proposta de Mircea Eliade,
assim como as respostas que seus críticos forneceram nas últimas décadas.

Depois, a partir seja das observações desses críticos, seja de considerações mais gerais no

âmbito da Filosofia da ciência, destacamos certas “virtudes epistemológicas”, ainda que essas não se tenham traduzido em propostas unificadas de maior aceitação. Entre as propostas
atuais, que têm despertado grande atenção dos pesquisadores em Ciência da Religião, encontramos as abordagens evolutivas de cunho darwiniano, que procuram identificar a manifestações do que entendemos como religião no passado evolutivo humano, e assim de nosso aparato psíquico pancultural. Falamos também da situação brasileira, encontrada principalmente
em programas de pós-graduação em Ciência da Religião. Ainda que ela resulte de uma herança
que deve ser mais constatada do que lamentada, uma tarefa epistemológica se faz premente,
e as observações feitas sobre o programa eliadiano e seu destino posterior podem muito bem
contribuir para o seu sucesso.

Por fim, uma observação de caráter mais geral: a atenção contínua a questões epistemológicas deve ser contrabalançada com o que diz o sábio ditado, que em português se traduz
como “não ser mais realista que o Rei”. Como vários comentadores têm apontado, o rigor e o
ceticismo em torno de interesses, métodos e conceitos como “religião” e “sagrado” acaba exigindo dos praticantes da Ciência da Religião um ideal que muitas vezes não se encontra em
disciplinas vizinhas. Colocar a culpa dos pecados epistemológicos nos “religionistas”, como são
pejorativamente chamados os que se aproximam da Ciência da Religião com interesses religiosos, é ignorar o caráter cooperativo da tarefa de elevar o estatuto científico de uma disciplina.
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Cantando eu mando a tristeza embora...
rap, reggae, hip-hop: tudo bíblias!1
Nancy Cardoso Pereira

É tudo uma questão de fôlego. Respiramos o mundo e somos invadidas por golfadas de
vida. Diariamente. Permanentemente respirantes. Aspirantes de ar e seus humores. E aí... tudo
funciona, mexe, pega, sobe, ri e chora, senta e levanta, corre e descansa, aperta e afaga, morde
e espirra porque insistimos nessa troca básica e fundamental com o mundo. Respirar.
O ar entra em golfadas imperceptíveis ou em solavancos sofridos: tudo depende do tempo,
do jeito, do gosto, da situação, do medo, do êxtase, da alegria, da canseira e da pressa. Vai a
vida e a respiração vai se fazendo breve ou longa, espaçada ou rápida, normal ou sôfrega: tudo
depende do que se vive e como se vive. Respirar é marcar o ritmo nosso no mundo.

O ritmo necessário do coração batendo na exata proporção da respiração. E as palavras.
Falar é aprender a criar imagens sonoras com as trocas de respiração. O ar de fora, passeia
dentro e traz o mundo. O ar de dentro se projeta para fora, roça as cordas vocais, arranha a
língua, seduz os lábios, se perde entre os dentes e diz: palavra.
Assim, a linguagem (citando Octávio Paz2) é um mundo de chamadas e respostas; fluxo e

refluxo, união e separação, inspiração e expiração. A fala é um conjunto de seres vivos, movidos por ritmos semelhantes aos que regem os astros e as plantas.

A poesia e a música são respostas-e-chamadas do ritmo básico e vital que movimenta toda
a linguagem. O ritmo é um imã: é o movimento básico de tudo que respira por meio de métricas, rimas, aliterações, repetições, exclamações. O ritmo convoca as palavras.

A poesia e a música são puro ritmo como agentes de sedução – como diz Paz. Então... para
ler as orações – qualquer uma, de qualquer religião– e também os Salmos de da Bíblia é preciso cuidar da respiração e do ritmo. Os Salmos da Bíblia são poesia & música, dividem a mesma
1
Texto extraído de Mariani, C. B. & Vilhena, M. A. (org.). Teologia e Arte: expressões de transcendência, caminhos de renovação.
São Paulo: Paulinas, 2011. P. 145-153.
2

PAZ, Octávio, O Arco e a Lira, São Paulo: Nova Fronteira, 1978, p.82

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

81

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

habitação com os feitiços e magias, têm o poder de descobrir as forças da palavra porque se
alimentam da respiração em suas trocas básicas com o mundo e suas pessoas.
Diferente da palavra do diálogo imediato, poesia & música encantam a linguagem porque
mantém o ritmo vital, apreendem por alguns minutos a força originária da palavra como troca
de vida. A originalidade da poesia & música não está numa suposta ruptura com a palavra mais
coloquial e de uso no dia-a-dia. Ao contrário: exatamente porque resgata o ritmo básico, das
trocas básicas da vida e do corpo como chamada e resposta é que poesia& música encantam,
rasgam, denunciam, xingam. Magia. Coisa sagrada... a vida em seu ritmo primeiro. Religião.

Todo ritmo é uma expectativa: intervalos iguais, tempo dividido em pedaços iguais... e as
surpresas, as cadências, a variação criando uma alternância que pede espera. Intervalos reduzidos: pressa e violência. Intervalos espaçados: espera e espera. Mas o ritmo é mais que medida: ritmo é tempo com intencionalidade, como se apontasse para uma direção. Pelo que se
espera. A repetição tem como sentido alimentar o que esperamos e nem sempre conseguimos
nomear. Nos colocamos em prontidão. Isso: poemas & música nos colocam em atitude de espera. O que os filósofos chamam de tempo original que não está lá atrás, mas é direção de futuro.
Assim os Salmos: palavra ritmada, métrica audível, poesia & música. Salmos são orações.
Forte assim. Linguagem imprecisa da precisão – de precisar. Longe de ser uma afirmação de
exclusiva espiritualização dos Salmos, esta perspectiva gruda os Salmos na garganta de quem
o produziu e de quem o declama. Participação num ritmo necessário. Poesia & música. Os Salmos.
“Como suspira corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus suspira a minha alma. A
minha garganta tem sede de Deus, do Deus vivo...” Salmo 42

Tudo na garganta. Tudo trocas vitais do corpo com o mundo, as relações, a vida. Sede. Suspiro. Garganta. Já é conhecido o problema de tradução3 dessa palavra: nefesh. Literalmente
nefesh é garganta ou fôlego... de todo modo uma referência física e de nenhum modo algo separado do corpo. É a vida necessitada, que desfalece de desejo4

No âmbito da antropologia semita não existe uma alma para um corpo, separados ou até
mesmo antagônicos como conhecemos. Esta perspectiva vai ser introduzida provavelmente a
partir do pensamento grego, isto é, de certo pensamento grego5. Mas o hebraico quando diz
nefesh está se referindo ao fôlego, ou o lugar do fôlego – a garganta, isto é, a vida: ar e água e
comida passam por aqui. São as tais trocas vitais que são feitas com o mundo que tornam a
vida possível. Mas não é somente lugar de recepção. Chamadas e respostas. Por aqui trocamos
3
WOLFF, Hans Walter, Antropologia do Antigo Testamento, São Paulo: Loyola, 1983, p.22; The use of Nepheshe in the Old Testament, in: www.therain.org/appendixes/app13.html (acesso em 12/10/09)
4

WOLFF, ibid., p.41

5

ibid., p.17
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com o mundo as palavras – poesia & música. Por aqui passam emoções que se misturam com
as palavras.
Quando sentimos sede ou fome: uma secura sem fim, um gosto amargo. Quando estamos
felizes: o peito arfa, a boca seca e a respiração acelera. Quando temos medo: um nó. Quando
temos raiva: uma explosão. Quando experimentamos ternura: um sussurro. Quando experimentamos tesão: um balbucio sem sentido e repetido. As palavras trocam sinais vitais entre o
corpo individual e o corpo social e o mundo.

De modo especial a linguagem de poesia & música é mais do que resposta automática, é
troca vital. É uma linguagem marcada por metáforas. As metáforas são chispas que surgem do
embate de palavras. A relação chamada e resposta não é sempre linear ou padronizada. Não
é uma operação mecânica e pré-estabelecida. A linguagem poética violenta ou seduz a linguagem cotidiana abrindo alternativas e possibilidades do idioma. Poesia & música.
Tudo isso pra dizer que a linguagem é produto social que não pode ser reduzida a valor de

troca, nem depósito de idéias. A linguagem é trama antropológica. Poesia & música são exercício de limite de tudo que é humano. De tudo que vive.
“Todo o ser que respira... louve ao Senhor!

exclama o último Salmo (150) como grande conclusão de todo o conjunto tão variado de
orações de súplica, lamento e gratidão. São palavra ritmada, são pra ser lidas com o corpo.
Devem ser exercício para quem aprende a dizer suas palavra, suas metáforas. Aprender a orar.
Como quem respira.
São orações individuais e coletivas ao mesmo tempo: o exato lugar onde o pessoal e o comunitário, o episódico e o histórico se encontram:

“ é uma palavra em ato. Um ato de fala pelo qual a personagem nunca para de atravessar
a fronteira que separa seu assunto privado da política, e produz, ela própria, enunciados
coletivos.”6

Os Salmos hoje: garganta e fôlego do povo pobre
Haja fôlego! Que a vida tá difícil, o dinheiro tá curto e a violência ronda barracos e corpos,
no campo e na cidade. Palavra em ato: político. Religioso demais. Os Salmos na boca do povo
pobre de um jeito inesperado, militante, mágico. Salmos no cotidiano.

6

DELEUZE, Gilles, A imagem-tempo, São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 97
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Estranha essa presença dos Salmos na vida, na boca do povo pobre, negro, homens e mulheres na luta. O texto no presídio e o Salmo 23 no chão. Salmo de bruços, tapete que sangra
oração e pavor, na boca cheia de rap.

“...sangue jorra como água, do ouvido da boca e nariz, o Senhor é meu pastor, perdoe o que
seu Filho fez, morreu de bruços, no salmo 23, sem padre sem repórter, sem arma sem socorro, vai
pegar HIV, na boca do cachorro, cadáveres do poço, no pátio interno” Racionais MC, Diário de
um Detento7

Na garganta do grupo de hip-hop – voz da periferia pobre do Rio de Janeiro – o Salmo 24,
8 fica assim:
“Jeová é o Deus que não tarda nem falha, Jeová é o poderoso cavaleiro Senhor das batalhas todos os meus inimigos caiam diante de mim
o poder de Jeová pode crê é sem fim a força dos meus inimigos nunca me alcançará
existe uma chama que arde chamada justiça e eu acredito que ela
sempre me protegerá
sobre mim não tem poder o opressor então eu vou cantando
ho, ho, ho tô na paz do Senhor”
Apocalipse – grupo de hip-hop do Rio de Janeiro8

O rap ( do inglês rythm and poetry) é ato de fala, narrativa individual e coletiva das periferias pobres. Narrativas repletas de signos e linguagem própria (gírias, expressões típicas da
periferia urbana). Pode se visto como um relato histórico, construído por seus próprios atores,
na ótica de quem (sobre)vive neste espaço.
“Muita pobreza, estoura violência! Nossa raça está morrendo, não me diga que está tudo
bem!” Racionais MC’s 9

dispara o rapper contra o discurso da mídia que procura apresentar a realidade social e a
crescente violência no Brasil sem considerar aspectos estruturais: classe e etnia. Os rappers
são delatores/relatores de um Brasil desigual. Denunciam os desmandos de autoridades e policiais, as chacinas e homicídios, a ausência de políticas públicas, o caráter classista do Estado
brasileiro e suas instituições. Colocam no imaginário nacional a periferia como ato de fala, dão
visibilidade à área em que vivem um cotidiano de miséria e violência.
Mas não, permaneço vivo

7
8
9

para conhecer a letra na íntegra: www.ladoleste.f2s.com/ (acesso em 12/10/09)

para conhecer mais sobre hip-hop: www.via favela.com.Br (acesso em 13/10/09)
racionaismcs.letrasdemusicas.com.br/ (acesso em 12/10/09)
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prossigo a mística
Vinte e sete anos contrariando a estatística
Seu comercial de tv não me engana
Eu não preciso de status nem fama
Seu carro e sua grana já não me seduz
E nem a sua puta de olhos azuis
Eu sou apenas um rapaz latino-americano
Apoiado por mais de 50 mil manos
Efeito colateral que o seu sistema fez
Racionais, capítulo 4 versículo 310
É o livro de Salmos capítulo 4, versículo ali, na dobra da religiosidade popular que transita
entre as experiências de total abandono e fé. Qualquer uma e a Bíblia também. Um cânon próprio autorizado pelo uso na pressa e na urgência da luta pela vida. Sem exegese: pura hermenêutica que se alimenta do uso mágico de símbolos religiosos tão ilustrados.

No último capítulo do livro Estação Carandiru11 (livro que conta da violência num dos mais

terríveis presídios do Brasil) o livro de Salmos está na boca, no chão, no medo:

Quando os tiros calaram, caiu um silêncio de morte na galeria.
Atrás do murinho, Dadá só pensava no desgosto da mãe com a morte dele e no arrependimento por não ter lido o Salmo 91. Minutos depois, escutou passos de coturno:
Quem está vivo, levanta, tira a roupa e sai pelado!
Não conseguimos dormir dentro do barraco. Uma, porque nós ficamos perturbadíssimos, e,
outra, que o cheiro de carniça era forte; o chão estava de sangue até o rodapé. Só no dia seguinte é que limpamos tudo, e eu arranjei uma Bíblia.
No livro sagrado, Dadá finalmente leu o Salmo 91 recomendado pela mãe na véspera, e diz
que chorou feito criança com o trecho:
Mil cairão a teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido;
nada chegará a tua tenda.
No dia 2 de outubro de 1992, morreram 111 homens no pavilhão Nove, segundo a versão
oficial. Os presos afirmam que foram mais de duzentos e cinqüenta, contados os que saíram feridos e nunca retornaram. Nos números oficiais não há referência a feridos. Não houve mortes
entre os policiais militares.

10
11

http://racionais-mcs.musicas.mus.br/letras/66643/ (acesso em 19/10/09)

VARELA, Drauzio, Estação Carandiru, São Paulo:Companhia das Letras, 1999.
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Choro de bandido com a Bíblia na mão, a mãe de memória e o susto. Choro de gente abandonada com escolhas erradas e nenhum direito. E os 111 mortos sem mãe e sem Bíblia... sem
Salmo 91. Sem salvação:
“ninguém é cidadão...
111 presos indefesos mas presos
...são quase todos pretos de tão pobres...”12

Samba. Rap. Hip-Hop. Reggae.

Nas voltas que o mundo dá, os Salmos vão habitando também o mundo do reggae: de algum
modo os Salmos da Bíblia Hebraica estão presentes no vocabulário e no imaginário do movimento Rastafari13. Àfrica. Caribe. América Latina. É uma leitura dos textos bíblicos intencional-

mente não ortodoxa e não tradicional. Cravado no ritmo do reggae os Salmos se mantêm vivo
num diálogo inter-cultural inesperado. Assim, descobre-se uma outra via de encontro com o
ritmo & poesia dos Salmos que não passa pelo filtro da leitura contemplativa ou exegética do
ocidente ilustrado. Da África para o Caribe, o reggae se mostra no Maranhão de pobres e senhores na música do grupo Tribo de Jah:

Ruínas da babilônia

Veja a face sofrida dessa gente, Tanta gente sofrida,
Buscando uma vida decente, Buscando um pouco de paz em suas vidas.
Eleve ao Mais Alto o seu pensamento.
È preciso ter fé, é preciso saber dar tempo ao tempo;
Dentro de si você achará
A força contida do firmamento
E Jah então lhe proverá, Nada, nada do que for preciso lhe faltará.
Do outro lado eu vejo a soberba desses ignóbeis senhores
Das vantagens fáceis do poder, senhores do trafico de influência.
Disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha.
Um dia ficarão desnudos perante a verdade e já não serão tão amáveis,
Não saberão esconder os seus podres e sua vergonha,
Eles herdarão as ruínas da Babilônia...14
(CD Ruínas da Babilônia, 1996)

12

trecho de Haiti, Gilberto Gil e Caetano Veloso, CD Tropicália 2

13
MURREL, Nathaniel, Tuning Hebrew Psalms to Reggae Rhythms: Rastas´Revolutionary Lamentations for Social Changes,
in.: www.crosscurrents.org/murrel.htm (acesso em 02/11/09)
14

tribo-de-jah.musicas.mus.br/letras/83604/ (acesso em 19/10/09)
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Haja fôlego. O texto insiste em ficar grudado na pele suada de quem vive no susto. Perguntaram para a viúva de um jornalista colombiano assassinado como a família faria para conseguir justiça:
A família fará algo para conseguir justiça? “Todos temos medo: sua família, meus filhos e eu”,
explicou. Sobre o altar havia uma Bíblia aberta no Salmo 91: “Deus é meu refúgio. Ele me protegerá de todos os perigos”.15

Dona Maria (moradora no Acampamento de Nova Canudos, interior de São Paulo) diz que
não pode ter medo: quando ela sai à noite pra fazer a segurança no acampamento de sem-terra
ou vai participar de alguma manifestação ela deixa os 3 filhos pequenos sozinhos no barraco.
Ela deixa as vizinhas avisadas e a Bíblia aberta na entrada do barraco de lona. Tem que ser no
Salmo 91. Por que? Porque sim! É poderoso.
Que uso é este? Sem estudo das formas: ato de fala. Sem estilo: citação inadequada. Sem
crítica textual: crítica e protesto. Sem tradução e sem análise sociológica que dê conta de tanta
tristeza:
“A tristeza é senhora. Desde que o samba é samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura,
a noite, a chuva que cai lá fora... solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma
coisa acontece no quando agora em mim: cantando eu mando a tristeza embora”16

Encosto meu ouvido na garganta do povo: o texto numa batida ensurdecedora me atinge. Entro no barraco e o texto me cega com seu poder de aparição. Qualquer coisa que eu
disser é quase nada diante da paixão de quem cantando/orando/rezando manda a tristeza
embora.

O fenômeno da música gospel atravessa os cenários musicais e consolida autores e cantores, bandas e estilos. Entre a performance e o testemunho os salmos de um hip hop cristão batiza o gueto... ou seria o gueto batizando o cristianismo? As aflições dos jovens das periferias
se mistura com a lírica evangélica criando novos significados:
Desde cedo Barão tinha em suas veias o sangue do gueto que por
cultura transmite suas aflições em letras profundas e melodias
marcantes de hip-hop. Aos 15 anos iniciou o seu trabalho em um
grupo de rap secular chamado “Conduta Real”. Sua atuação se limitava ao trabalho de DJ, mas em 1996, ao lado dos companheiros
Suborno e MKD, formou o grupo “Versos ao Verbo”. 17

Jairo Elías Márquez teve uma morte trágica e muito comum entre os jornalistas da Colômbia: foi alvejado por dois pistoleiros em 20 de novembro de 1997- Arquivos de Colômbia - www\sublevel/colombia_infoP.htm

15
16
17

trecho de Desde que o Samba é Samba, Gilberto Gil e Cetano Veloso, CD Tropicália 2

X BARÃO Rap GOSPEL, in: http://circuitohiphop.blogspot.com/ (acesso em 14/10/09)
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Mas que ninguém se engane... a dor e a esperança do povo cantada pode virar estratégia da
música gospel e sua inserção num mercado de bens simbólicos18. A cultura e a religião estão
inseridas no campo dos conflitos sociais e participam das disputas de poder num difícil jogo
de interesses e espiritualidades.
“Com efeito, não é inimigo que me afronta; se o fosse, eu o suportaria; nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu
me esconderia”. Salmo 55, 12

O olhar crítico sobre as relações entre religião, cultura e mercado deve ser mantido mesmo
diante da bela diversidade de linguagens e expressões. O critério da crítica está também na
poesia bíblica na forma da profecia como, por exemplo, em Amós 5, 21, 23 e 24.
Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes
não me dão nenhum prazer. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos; porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra,
porém, o juízo como as águas, e a justiça, como o ribeiro impetuoso.

Assim, os Salmos: fôlego, respiração, ritmo, conflito. Na porta do barraco, pendurado na parede, no pescoço, no vidro do carro, na prisão, no rap, no hip-hop, no reggae. No rádio, no show,
no mp3. Popular porque cotidiana demais. Grudada no corpo suado, sofrido do medo, da morte, demônios. Cantos de justiça e juízo. Suspiro dos oprimidos e esperança: Deus conosco.
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A palavra sagrada nas religiões1
Faustino Teixeira2

Introdução
Um dos desafios essenciais de nosso tempo é compreender o fenômeno do pluralismo religioso e o seu significado no desígnio salvífico universal de Deus, ou do Mistério que sempre advém. Como situar adequadamente as religiões nessa dinâmica da acolhida e da bem-querença
de Deus ? Esta é a urgente tarefa que se abre para a reflexão teológica no presente momento. A
percepção do pluralismo religioso como um valor fica facilitada quando se faz recurso à estrutura simbólica como chave de acesso para a compreensão da religião. A religião não é somente
uma questão de credo ou de instituição, nem apenas uma experiência pessoal ou comunitária,
mas uma “estrutura simbólica” que intermedeia a dinâmica da relação entre o indivíduo ou a
comunidade e o Mistério Absoluto3. Na raiz de todo esse processo há o movimento da livre e
gratuita auto-comunicação de Deus, que está dada de antemão a toda pessoa e pode ser acolhida autenticamente onde quer que aconteça o exercício da existência humana. A experiência
original desse Mistério que é dom acontece a cada momento, quando a pessoa “tem a coragem
de olhar para dentro de si e achar nas próprias profundezas a sua verdade última” e reconhecer com alegria a presença acolhedora do Deus sempre maior4.
O mistério da auto-comunicação de Deus é universal e sua acolhida não está necessariamente vinculada a uma atividade religiosa, pois acontece antes mesmo de qualquer decisão religiosa reflexa, quando o sujeito vive a dinâmica da abertura à “sua experiência transcendental

1 Texto extraído de Altemeyer Junior, F. & Bombonatto, V. I. (org.). Teologia e Comunicação: corpo, palavra e inter-

faces cibernéticas. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 76-87.

2 Faustino Teixeira é teólogo e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade

Federal de Juiz de Fora. É também pesquisador do CNPQ e consultor do ISER-Assessoria (RJ). As áreas de interesse
em suas pesquisa e publicações relacionam-se aos temas de teologia das religiões, diálogo inter-religioso e mística comparada das religiões.
3 Michael AMALADOSS. Rinnovare tutte le cose. Roma: Arkeios, 1993, p. 131.
4 Karl RAHNER. Curso fundamental da fé. São Paulo: Paulinas, 1989, p. 164.
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do mistério santo”5. As religiões ocupam, porém, um papel importante, enquanto sinais ou sacramentos dessa presença do Mistério em ação no mundo. Elas são a “anamnese” ou lembrança viva da dinâmica salvífica universal de Deus, sempre presente e reatualizada na história:
“Religiões: sinagogas e pagodes, mesquitas e templos, impedem,
graças à sua palavra religiosa, a seu sacramento ou ritual, e à sua
prática de vida, que essa presença salvífica universal venha a ser
esquecida”6.

As religiões são canais verdadeiros da presença amorosa e gratuita de Deus no tempo, mas
a mediação dessa presença salvífica e universal não precisa ser unicamente uma pessoa, como
ocorre com Jesus Cristo no cristianismo, pois ela pode se dar num livro, num evento, num ensinamento e numa práxis. Como indica Roger Haight, “religiões outras que não o cristianismo
medeiam, verdadeiramente e realmente, a presença de Deus, de sorte que Deus é precisamente encontrado em diversos e diferentes caminhos”7. Isso não significa que essa mediação seja
perfeita. Toda e qualquer religião, enquanto inserida no tempo, vem marcada pela dinâmica
da limitação e da ambigüidade, tendo sempre necessidade de ouvir “sem cessar aquilo que ela
deve acreditar, as razões de sua esperança e o mandamento novo do amor” (EN 15).
Não há porque restringir o conceito de revelação às religiões bíblicas, uma vez que todas as
grandes religiões recorrem a textos fundadores, entendidos como textos de revelação em sentido largo. Nesse âmbito, a revelação designa sempre “a manifestação do divino na imanência
da consciência humana”8, ou como assinala Tillich, “a manifestação daquilo que nos diz res-

peito de forma última”9. Não apenas as religiões que admitem o dado de um Deus pessoal, que
se faz presente mediante uma palavra, são eventos de revelação, mas também outras tantas
religiões não teístas, ou aquelas que evitam nomear a Realidade última do universo. É, porém,
correto assinalar que a revelação, em sentido estrito, envolve a presença da Palavra de Deus
numa escritura determinada. E esse é o objetivo desse artigo, ou seja, captar a palavra sagrada
nas diversas tradições religiosas.

5 Ibidem, p. 163.

6 Edward SCHILLEBEECKX. História humana revelação de Deus. São Paulo: Paulus, 1994, p. 31.
7 Roger HAIGHT. Jesus, símbolo de Deus. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 477.

8 Claude GEFFRÉ. Révélation et révélations. In: LENOIR, F & MASQUELIER, Y.T. (Eds) Encyclopédie des reli-

gions II. Paris: Bayard, 1997, p. 1415.

9 Paul TILLICH. Teologia sistemática. 5 ed. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2005, p. 123.
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1. As sagradas escrituras das nações
Como indicado na carta aos hebreus, “muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos Pais e aos profetas” (Hb1,1). Fala-se hoje em sagradas escrituras das nações para
expressar as variadas formas de manifestação e presença de Deus aos seres humanos e à criação. Na ocular da teologia cristã do pluralismo religioso, há uma rica experiência religiosa dos
sábios e “videntes” das nações, assinalada como experiência viva do Espírito. Também suas
escrituras sagradas vem reconhecidas como inspiradas por Deus. Segundo Jacques Dupuis,
“essas escrituras representam o legado sagrado de uma tradição-em-devir, não sem a intervenção da divina providência. Elas
contêm, nas palavras dos videntes, palavras de Deus aos seres
humanos, porquanto apresentam sim palavras pronunciadas secretamente pelo Espírito em corações que são humanos, mas palavras destinadas pela providência divina a conduzir outros seres
humanos à experiência do mesmo Espírito”10.

Importantes tradições religiosas recorrem a textos fundadores, que são textos de revelação. Pode-se mencionar os escritos sagrados do hinduísmo. Em sua base existe uma vasta literatura religiosa, das mais antigas da humanidade, que surgiu no norte da Índia entre os anos
2000 e 1000 a.C. Trata-se dos Vedas, um termo sânscrito que pode ser traduzido por “conhecimento supremo, revelação”. São reconhecidos como textos revelados (sruti) pois atribuídos à
inspiração do absoluto (Brahman). Os Vedas compreendem quatro grandes coleções: Rig-Veda
(saber dos hinos), Sama-Veda (saber dos cânticos), Yajur-Veda (saber das fórmulas sacrificatórias) e Atharva-Veda (saber do ´sacerdote do fogo`). Os diversos volumes dos Vedas assumem
importância de texto revelado. Os temas abordados são bem diversificados, envolvendo hinos
sagrados, orações, invocações rituais e textos filosóficos de caráter mais esotérico. A coletânea
dos Vedas traduz uma primeira etapa da religião hindu, da qual se dispõe de documentação
escrita.

Nesta mesma coletânea dos Vedas encontram-se hinos especulativos tardios do Rig-Veda, direcionados a formas monistas de representação da divindade. São textos que situam o
problema da origem do universo e buscam sua resposta num princípio último, anterior aos
próprios deuses, cuja representação virá associada à noção de Brahman. Dentre estes textos,
que constituem o Vedanta, destacam-se os Upanixades, escritos em torno dos anos 800 e 300
a.C. Eles são considerados, por consenso, os textos da revelação por excelência, quando então
começa a desenvolver-se uma espécie de mística especulativa. Segundo Panikkar, os Vedas

10

Jacques DUPUIS. O cristianismo e as religiões. São Paulo: Loyola, 2004, p. 170.
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constituem “uma das mais belas manifestações do Espírito” e reporta-se que foram transmitidos aos sábios (rishi) pelo “sopro” do Absoluto11.

Ao lado dos Vedas, podem ser igualmente mencionados outros importantes textos da tradição hindu, cujo núcleo essencial tem sua origem no início da era cristã. Os assim chamados
Smrti (Tradição confiada à memória) distinguem-se dos Vedas pela dinâmica de sua revelação. Não são textos oriundos de um absoluto impessoal, mas palavras pronunciadas em circunstâncias determinadas por precisas divindades do panteão hindu, como Visnu, Krishna ou
Shiva: divindades “avatarizadas”. Tais palavras são direcionadas ao conjunto da comunidade
hindu e abordam a essencial questão do dharma e da moksa, ou seja, da ordem universal e dos
caminhos de salvação (libertação) abertos aos seres humanos em razão de sua participação
ativa na manutenção desta ordem. Esta tendência personalizante indica uma nova via da espiritualidade hindu, da religiosidade devocional bhakti. Trata-se de um tipo de religiosidade
mais universal e personalista, “centrada no encontro afetivo com o sagrado”. O rosto de Deus
vem personificado em deuses particulares do panteão hindu, envolvidos com a aventura humana, e o seu desvelamento se dá mediante a contemplação amorosa. Os smrt abrangem os
sutras da filosofia brahmânica clássica e os passos da antiga tradição desenvolvida ao longo do
primeiro milênio da era cristã. Em lugar de destaque encontra-se o Bhagavad-Gita (o canto do
Bem Aventurado), o célebre episódio que narra o diálogo filosófico entre a Divindade Suprema
Krishna e o guerreiro Arjuna. Sobretudo a partir do livro XI do Bhagavad-Gita emerge a figura
“epifânica de um Deus quase-pessoal que aparece com força deslumbrante, oferecendo a seus
fiéis o presente de seu amor.

Com respeito ao budismo, há uma vasta literatura sagrada, onde cada escola possui sua
própria coleção. Pode-se mencionar, primeiramente, o cânone da escola Theravada, em língua
páli, o Tripittaka (três cestos), talvez o único cânone conservado intacto. O cânone, que afirma
reportar às palavras mesmas de Buda, é dividido em três partes: o Vinaya Pikaka, que contém
regras (Vinaya) da ordem monástica; o Sutra Pittaka, subdivido em cinco grupos, que apresentam sermões, afirmações e ditos de variadas dimensões e o Abhi-dharma, mais tardio, com a
caracterização dos vários dharmas que envolvem a experiência do budismo. Há também um
outro cânone, o Mahâyâna Sutra, que declara reportar aos sermões de Buda e do Bodisatva,
mas que carece da sistematização do cânone Theravada. Sua primeira manifestação ocorreu
no vasto corpus de textos conhecidos como Prajñâpâramitâ, ou os sutras da Perfeição da Sabedoria, sendo os mais antigos datados do primeiro século da Era Comum. Outros desdobramentos e condensações desses textos originais aconteceram posteriormente, durante cerca de mil
anos, em fases distintas, suscitando sutras fundamentais como o Sutra da Sabedoria Perfeita,
o Sutra do Diamante e o Sutra do Coração. São textos que apresentam como tema central a
compaixão e o auto-sacrifício dos bodisatvas, que recusando-se a desfrutar da iluminação,
dedicam sua vida ao bem estar dos outros, tendo feito o voto de conduzir todos os seres à
11

Raimon PANIKKAR. Iniziazione ai Veda. Milano: Servitium, 2003, p. 11.
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completa perfeição e iluminação12. Outro cânone é o que envolve a literatura Tantra, de caráter
mais esotérico, que inclui textos conhecidos como o Guhyasamâja-Tantra (Tratado da sociedade secreta) e o Hevajra-Tranta (Tratado do Buda Hevajra). Há, finalmente, os textos zen, com
sua coleção de Koans, entre os quais o célebre wou-men-kouan (passar sem porta), e outros
clássicos como o Shôbôgenzô (o olho da verdadeira lei), do mestre Dodgen e o Orategama (a
chaleira arremessada), de Hakuin13. Diferentemente do hinduísmo e do islamismo, o budismo
não consagrou o conceito de uma língua sagrada. É uma tradição, de certa forma, poliglota. O
centro referencial é a história: a história da iluminação de um homem, da realização do Buda.
Como indica Masao Abe, “pelo menos quinhentos anos antes que os cristãos começassem a
atuar e dois mil anos antes que os muçulmanos, os budistas já estavam oferecendo o dom do
dharma (os ensinamentos do budismo) a quem o desejasse aceitar, na sua própria linguagem
e cultura”14. Há, finalmente, a importante literatura sapiencial chinesa, com destaque para os
tratados de Lao-Tsé (Tão Te Ching – 600 AEC) e Chuang Tzu (300 AEC), que firmam a tradição
taoísta.
A teologia cristã do pluralismo religioso vem aos poucos reconhecendo esse influxo universal do Espírito nas sagradas escrituras das nações. Na visão de Jacques Dupuis, são divinas
as palavras transmitidas pelos livros sagrados das nações, e pela razão de Deus as ter pronunciado mediante o Espírito divino. Daí ser pertinente, do ponto de vista teológico, nomeá-las
como “sagradas escrituras”15. Há hoje o reconhecimento de um limite na reflexão teológico
tradicional sobre as sagradas escrituras, inclusive com respeito à idéia de “iluminação”. Ainda
segundo Dupuis, “é uma limitação da teologia tradicional da sagrada escritura silenciar em
grande parte sobre o papel peculiar desenvolvido nesse processo pelo Espírito Santo”16. Nos
limites impostos pela reflexão da Dei Verbum (DV 11), do Vaticano II, a Comissão Teológica
Internacional, em documento sobre o cristianismo e as religiões (1997), indica que a denominação de “palavra de Deus” fica reservada aos escritos do Primeiro e Segundo Testamentos.
Titubeia em conferir o qualificativo de “inspirados” aos livros sagrados das outras tradições
religiosas, limitando-se a afirmar que neles ocorre apenas “alguma iluminação divina”17.

A reflexão teológica cristã em torno das sagradas escrituras deve ganhar um novo impulso
no tempo atual, conferindo um maior destaque ao Espírito que atua nas outras escrituras das
nações. Com esse novo elã, é a própria reflexão teológica cristã que ganha em conteúdo e pers-

Kajiyaa YÛICHI. O Prajñâpâramitâ e o surgimento da tradição Mahâyâna. In: Takeushi YOSHINORI (Org.)
A espiritualidade budista. São Paulo: Pespectiva, 2006, p. 153-159.
12

13
Ver a respeito: Masao ABE. Buddhismo. In: Arvind SHARMA (Ed.) Religioni a confronto. Vicenza: Néri
Pozza, 1996, p. 131-139.
14

Ibidem, p. 101.

16

Jacques DUPUIS. O cristianismo e as religiões, p. 168.

15

Jacques DUPUIS. Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso. São Paulo: Paulinas, 1999, p. 348.

17

COMISSÃO Teológica Internacional. O cristianismo e as religiões. São Paulo: Loyola, 1997, n. 92 (p. 48).
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pectiva, facultando uma maior abertura para as outras escrituras, bem como ao reconhecimento da experiência espiritual dos profetas e sábios das nações. As diversas tradições religiosas, com suas escrituras sagradas, estão inseridas na “economia universal do Espírito, que leva
os povos à realização escatológica da irmandade em Deus mediante caminhos diversos”18.

Há uma troca de dons e um mútuo enriquecimento entre as escrituras bíblicas e as escrituras das nações. Há traços novidadeiros e singulares presentes nas escrituras das outras tradições religiosas que não se encontram presentes nas escrituras cristãs, e que revelam aspectos
preciosos e inéditos do mistério divino. Vale sublinhar o precioso sentido da transcendência
divina vigente no Corão, o respeito e preservação do mistério do Real nos textos budistas e a
presença imanente de Deus no mundo, na criação e no coração humano traduzida nos livros
sagrados do hinduísmo19.

2. As religiões proféticas em situação hermenêutica
Seguindo a linha tradicional da história comparada das religiões, com base na reflexão de
autores como Friedrich Heiler e R.C.Zaehner, pode-se fazer uma distinção entre as religiões
místicas e as religiões proféticas. Enquanto as religiões místicas têm sua origem na Índia, no
período tardovédico (em torno dos anos 1700 a.C.), as religiões proféticas nascem na área
cultural semítica, por volta do ano 1200 a.C. Pode-se admitir a distinção adotada, entre religiões proféticas e místicas, desde que operada com cautela. Ela tem o mérito de sublinhar o
fundamento comum das três religiões monoteístas de herança semítica e abraâmica, situadas
como religiões proféticas e do livro, distinguindo-as das tradições orientais, que acentuam
mais a dimensão da interioridade, da sabedoria e da gnose. Esta distinção, porém, não autoriza
a concluir em favor de uma separação rígida que excluiria qualquer significado profético nas
religiões orientais ou dimensão mística nas religiões proféticas20.

No que tange às religiões monoteísticas ou proféticas há uma origem comum na fé de
Abraão e também uma “misteriosa complementaridade”, como mostrou com acerto Louis
Massignon. É o mesmo Deus que nelas vem cultuado, mas “segundo uma inteligência diferente
de sua unidade”21. Todas as três religiões enfatizam a unicidade de Deus. Isso acontece na
shema de Israel, onde se diz: “Ouve, Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor” (Dt 6,4).
Essa mensagem vem retomada no Segundo Testamento, quando Jesus sublinha o significado
18

Seminário de Bangalore (1974). Apud Michael AMALADOSS. Rinnovare tutte le cose, p. 58.

19
Jaques DUPUIS. Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso, p. 350; Michael AMALADOSS. Rinnovare tutte le cose, p. 70; Edward Schillebeeck. História humana revelação de Deus, p. 215-216.

Jacques DUPUIS. Rumo a uma teologia cristã do pluralismo religioso, p. 23. Ver ainda: Hans KUNG & J.
VAN ESS & H.VON STIETENCRON & H. BECHERT. Cristianesimo e religioni universali. Milano: Arnaldo Mondadori, 1984, p. 210-214.
20
21

Claude GEFFRÉ. La portée théologique du dialogue islamo-chrétien. Islamochristiana, n. 18, p. 16, 1992.
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do primeiro de todos os mandamentos: “O primeiro é este: `Ouve, Israel! O Senhor nosso Deus
é um só. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo teu
entendimento e com toda a sua força!`” (Mc 12,29-30). Há também sintonia com esta perspectiva no livro do Corão: “O nosso Deus e o vosso Deus é um só” (Corão 29,46). No clássico
discurso de João Paulo II, aos jovens muçulmanos em Casablanca (Marrocos), em agosto de
1985, ele sublinha a crença comum em Deus que irmana cristãos e muçulmanos: “É nele que
nós cremos, vós muçulmanos e nós católicos”22.

As três tradições religiosas proféticas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são situadas como “religiões de Escritura”. São três casos de religiões onde o texto fixado tem um
lugar singular, enquanto canal de acesso à Palavra originária. O processo de formação do canon nessas três tradições religiosas proféticas veio firmado num período de longa duração.
Enquanto os “escritos da Bíblia hebraica formaram-se num período de cerca mil anos, e os do
Novo Testamento em menos de cem, o Corão formou-se em vinte e dois anos. O processo de
formação do canon, para fixar a precisa consistência da escritura reconhecida como sagrada,
foi respectivamente mais breve”23.

Em perspectiva antropológica e histórica, é correto designar tais tradições religiosas como
“sociedades do Livro”, em razão de estarem envolvidas numa similar “situação hermenêutica”
onde os textos sagrados servem de referencial para o sistema de crenças, legislação e conduta

das respectivas comunidades de fé24. No caso do cristianismo e islã operam “três elementos

fundamentais: um acontecimento inaugurador, um texto original e uma comunidade interpretativa com suas instâncias próprias de regulação”25. A facticidade do acontecimento inaugural
vem recoberta por camadas diferenciadas, que envolvem o acontecimento da palavra (tradição oral) e o acontecimento da escritura. Nenhuma dessas camadas consegue reproduzir
fielmente o acontecimento original, que sempre escapa da ocular do intérprete. Daí se falar em
“situação hermenêutica”. Não há como escapar ao “risco da interpretação” que coloca o intérprete sempre diante de uma “tradição viva” que se reatualiza permanentemente. A dinâmica
da hermenêutica pressupõe algo que está sempre “escondido” e que provoca a essencial tarefa
de decifrar o “segredo” no signo visível.

É esse “estatuto hermenêutico” que as correntes fundamentalistas ou integristas atuantes
nas religiões proféticas buscam negar ou apagar, reforçando posições analíticas que identificam nas religiões monoteístas uma maior densidade de intolerância. Não se nega o risco presente nas “sociedades do Livro” de uma perspectiva de fechamento dogmático, onde se acredi-

22
JOÃO PAULO II. Ai giovani musulmani del marocco. In: PONTIFICIO Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Il dialogo interreligioso nel magistero pontifício. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1994, p. 345.
23

Hans KUNG. Islam. Passato, presente e futuro. Milano: Rizzoli, 2005, p. 88.

25

Claude GEFFRÉ. Le Coran, une parole de dieu différent? Lumière et Vie, n. 163, 1983, p. 22.

24

Claude GEFFRÉ. Révélation et révélations, p. 1420
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ta rigorosamente que no texto sagrado da própria tradição se dá a reprodução fiel e exclusiva
da Palavra eterna de Deus. Como sinalizou Claude Geffré,
“durante séculos tanto cristãos como muçulmanos dogmatizaram
e legislaram, ou seja, sacralizaram apressadamente os ensinamentos contingentes em nome de uma concepção de Revelação entendida como Verdade absoluta, única e imutável, livrando-se de toda
historicidade. Assiste-se no interior de cada tradição a elaboração
e sacralização de construções teológicas e jurídicas que tornaram-se sistemas de exclusão recíproca”26.

Quando se fala em hermenêutica pressupõe-se uma “interpretação infinita”. Na tradição
judaica o toque da interpretação, ou a “vocação hermenêutica” está sempre presente, como pode ser
visualizado na dinâmica que envolve o Talmude. Ele traduz “o espaço da interpretação judaica da
Bíblia”. É a expressão do Deus vivo através das “palavras de uns e de outros”. Ele possibilita uma
“leitura explosiva”, na medida em que desconstrói permanentemente toda imagem estabelecida de
Deus, preservando o enigma de sua realidade misteriosa e infinita27. No âmbito do cristianismo, a
interpretação é um dado congênito, já que Jesus mesmo não deixou palavra escrita, e os evangelhos
e outros escritos do Segundo Testamento são interpretações desse evento essencial para a comunidade cristã. Não se suprime em momento algum o “regime do espírito” que rege a dinâmica interpretativa. Para utilizar uma rica expressão de Paul Ricoeur, o “espaço da experiência” è sempre animado
pelo “horizonte da espera”, cada vez renovado. Há ainda que acrescentar, como lembra Geffré, que
a Escritura não é no cristianismo o único meio termo entre Deus e o ser humano: “segundo a visão
cristã, Deus não se torna presente aos homens somente pela proclamaçao de uma Palavra (Logos),
mas por uma manifestação, uma irrupção do invisível no visível”28. Dá-se, no cristianismo, um
acento importante à história, enquanto espaço de interpelação permanente de Jesus ressuscitado,
mediante a ação do Espírito. No caso do islamismo, também permanece aberto o regime da interpretação, apesar de resistências localizadas do pensamento islâmico oficial com respeito à idéia de
“tradição interpretativa”. Estudiosos recentes do islamismo buscam salvaguardar certa “distância”
entre a Palavra de Deus e sua objetivação na escritura sagrada. Mesmo reconhecendo a força de
inspiração do livro do Corão, enquando livro descido do céu e calado no coração do profeta (Corão
12,2 e 2,97), ou seja, “verbo de Deus” (kalimat Allah), permanece o espaço de interpretação quando
se admite a realidade de um livro original, incriado e arquetípico - a mãe do livro (umm al-kitâb)
-, que está guardado e protegido no céu (Corão 56,77-78)29. O estudioso muçulmano, Mohammed

Claude GEFFRÉ. La raison islamique selon Mohammed Arkoun. In: Joseph DORÉ (Ed.) christianisme, judaïsme et islam. Fidélité et ouverture. Paris: Cerf, 1999, p. 166.
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Marc-Alain OUAKNIN. O Deus dos judeus. In: Jean BOTTÉRO & Marc-Allain QUAKNIN & Joseph MOINGT. A mais bela história de Deus. Rio de Janeiro: Difel, 2001, p. 64.
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Claude GEFFRÉ. Révélation et révélations, p. 1418.
Claude GEFFRÉ. Le Coran, une parole de Dieu différent?, p. 23; Hans KUNG. Islam, p. 86
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Arkoun, busca preservar esta distância ao distinguir o Corão escrito (Mushaf) e o Corão recitado,
que seria a emanação direta do Livro arquetípico30.
A revelação, como bem expressou Geffré, não é somente uma palavra que vem de Deus e se expressa em palavras humanas, mas “uma história interpretada pelos profetas que traduzem o sentido
dessa história sob o ponto de vista de Deus”31. Na realidade, a Palavra mesma de Deus é totalmente
inacessível. As Escrituras buscam, em palavras humanas, e na situação contingencial do tempo, expressar essa Palavra. Uma adequação plena entre Palavra e Escritura nunca ocorre. Há sempre uma
“tensão necessária” entre a Palavra de Deus e o Livro sagrado, quer ele seja escrito em sânscrito,
hebraico, grego ou árabe. Esta inadequação entre o “Referente inacessível da Palavra de Deus” e
sua objetivação escritural, vem revelar o “capital” de Mistério que permanece resguardado, como
dom gratuito de Deus. Fala-se em “reserva escatológica” de Deus sobre as religiões e a história, mas
também sobre as Escrituras sagradas. A fonte mesma da Revelação de Deus vem preservada por um
“silêncio”, que é o dom do Mistério indizível de Deus.

Conclusão
Um dos desafios que hoje se apresentam para a teologia cristã do pluralismo religioso
é o de avançar corajosamente em direção a uma teologia aberta das sagradas escrituras, reconhecendo o valor e a dignidade das outras escrituras, que entram em colaboração com as
escrituras bíblicas. E, mais ainda, saber reconhecer com ousadia o seu caráter novidadeiro
no desvelamento de aspectos do mistério divino. Os teólogos Claude Geffré e Jacques Dupuis
foram pioneiros nessa reflexão, ao buscarem ampliar a compreensão do “envolvimento pessoal de Deus com a humanidade” e sua presença viva nas escrituras das diversas tradições
religiosas. Para além de uma “teologia do acabamento”, souberam valorizar nos outros livros
sagrados o toque da “Palavra de Deus”, rompendo com a visão unilateral que reconhecia nesses livros apenas conhecimento “natural” de Deus ou “marcos de espera” para sua realização
nas escrituras da tradição judaico-cristã. Como mostrou com acerto Jacques Dupuis, a própria
liturgia cristã deveria poder experienciar o exercício de uma complementaridade, acolhendo
na Liturgia da palavra, as palavras de Deus presentes nas outras tradições religiosas. Isso poderia revelar, surpreendentemente, a “espantosa convergência” que vincula os livros sagrados
em suas diferenças32. Sublinha ainda que “por mais que isso possa parecer paradoxal, um con-

tato prolongado com as escrituras não-bíblicas pode ajudar os cristãos – se praticado dentro
da fé – a descobrir com maior profundidade alguns aspectos do mistério divino que eles conMohammed ARKOUN. Ouvertures sur l´islam. Paris: Jacques Grancher, 1989, p. 61s; Claude GEFFRÉ.
Révélation et révélations, p. 1419.
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Claude GEFFRÉ. Profession théologien. Paris: Albin Michel, 1999, p. 124 (Entretiens avec Gwendoline
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Jacques DUPUIS. O cristianismo e as religiões, p. 180 e também, p. 295-314 (a respeito da oração interreli-

Jarczyk).
giosa).
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templam como revelado a eles em Jesus Cristo”33. Trata-se de uma teologia cristã do pluralismo religioso que aponta para uma “teologia interreligiosa”, de forma a enriquecer a singular
perceção do mistério da Palavra de Deus no exercício salutar das próprias diferenças.
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Teologia na universidade, como convém1
Afonso Maria Ligorio Soares2*

O que o Ocidente uniu... pós-modernos não separem
Jorge Luis Borges afirmou certa vez que “todo homem culto é teólogo”. Um elogio e tanto,
vindo de quem veio, não fosse a desconfortável conclusão da frase: “e para isso não é necessária a fé”3. Evidentemente, o desconforto não será sentido nos ambientes já tocados pelo que
às vezes é chamado de pós-moderno. É o caso de Gianni Vattimo, para quem a morte do Deus
moral-metafísico, anunciada por Nietzsche, é uma dissolução da qual “renasce a abertura para
a experiência religiosa por parte do pensamento filosófico e, ainda, da cultura e da mentalidade coletiva das nossas sociedades”. Vattimo vai além: “a secularização... é um fato interno à
história da religiosidade do Ocidente”, cuja vocação histórica consiste numa experiência religiosa caracterizada por “uma longa ‘matança’ de Deus”4 – uma marca da denkform ocidental
desde que os antigos cristãos seduziram o Império Romano com sua síntese da espiritualidade
monoteísta radical judaica traduzida nas categorias filosóficas gregas.
Isso significa que a teologia é uma companhia inseparável do mundo contemporâneo – ao

menos daquela parte do orbe que reconhece no Ocidente [algo de] suas raízes intelectuais.
Porque fazer teologia é preocupar-se justamente com a incômoda síntese do pensamento simbólico-literário semita com a reflexão simbólico-conceitual grega. Querendo ou não, somos
filhos [alguns, bastardos] desse constructo cultural.
O ateísmo filosófico é, basicamente, uma recusa a aceitar o Deus [judeu] cristão como princípio metafísico. Mas se “Deus morreu”, como profetiza o Zaratustra nietzschiano, caiu o último pretenso fundamento absoluto. E com ele se foi o próprio ateísmo e sua tese metafísica
da não-existência de Deus. Vattimo diverte-se com isso e chega a afirmar que voltou ao catoIn: João Décio Passos & Afonso Maria Ligorio Soares. (Org.). Teologia pública: reflexões sobre uma área de conhecimento e
sua cidadania acadêmica. 1ed.São Paulo: Paulinas, 2011. p. 277-289.
1
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diálogos acadêmicos em busca do saber. São Paulo: Paulinas, 2008, pp. 99-112.
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G. Vattimo, Depois da cristandade; por um cristianismo não religioso. Rio: Record, 2004, pp. 38-39.

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

100

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

licismo justamente porque não mais precisa ter fé para fazê-lo. Michel Onfray assume raivosamente a posição de ataque e propõe uma “via lateral da teologia, o caminho que percorre a
montante o discurso sobre Deus para examinar seus mecanismos mais de perto a fim de descobrir o avesso do cenário de um teatro planetário saturado de monoteísmo”. Essa “física da
metafísica”, “teoria da imanência” ou “ontologia materialista”, ele a chama (tomando o termo
emprestado de Georges Bataille) de ateologia.5 Mais comedido, Comte-Sponville prefere a via
“estóica” do não-enfrentamento amistoso (já que ninguém sabe mesmo se Deus existe e o que
viria a ser isso, caso existisse) e investe no caminho do meio de uma espiritualidade sem Deus.
“Digamos que sou um ateu não dogmático”, diz ele, “não pretendo saber que Deus não existe;
creio que ele não existe”.6 Convenhamos que, nos tempos hipermodernos porque passamos, é
uma atitude mais sensata e científica.
Mas o que isso tudo tem a ver com nosso tema? Quando salientamos que o Ocidente é mais
atado à teologia do que gostaria (até mesmo se alguém pleiteia uma visão materialista atéia da
realidade, isso se faz no contexto de uma tradição axiológica ocidental que inclui pressupostos
metafísicos), também estamos afirmando que a teologia é uma organização do saber inevitavelmente destinada a sempre se confrontar com todo o conhecimento humano disponível.
Segundo o Dictionnaire critique de Théologie, teologia é, em sentido estrito, “o conjunto
de discursos e doutrinas que o cristianismo organizou sobre Deus e sobre sua experiência
de Deus”, a saber, “os frutos de certa aliança entre o logos grego e a reestruturação cristã da
experiência judaica”.7 Digamos, pois, que a interdisciplinaridade da teologia já vem do berço:

pressupõe, além da experiência mística originária (valorizada até por ateus de pensamento
sutil, como o supracitado Comte-Sponville), o acesso regrado aos antigos textos hebraicos do
Tanak (Tora, Nebiim, Ketuvim) e a assimilação do acervo filosófico grego e suas questões fundamentais.
Os escritos bíblicos proporcionam uma eletrizante viagem pelas ciências da linguagem
(lingüística, semiótica, línguas antigas, hermenêutica, literatura)8, além de cultivarem aquele

espírito inconformista que caracteriza, no Ocidente, a “rebelião contra a idéia da normalidade
M. Onfray, Tratado de ateologia; física da metafísica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, pp. xxiv-xxv. Nessa
linha, ver tb.: J. GRAY, Cachorros de palha; reflexões sobre humanos e outros animais. Rio de Janeiro: Record, 2005.
5

A. Comte-Sponville, O espírito do ateísmo; introdução a uma espiritualidade sem Deus. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2007, pp. 69-125 (aqui: p. 71). Com esse mesmo espírito dialógico, cf. tb.: U. Eco & C.M. Martini, Em que crêem os que não
crêem. 6ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.
6

7
J.-Y.LACOSTE. Dicionário crítico de teologia, São Paulo: Paulinas - Loyola, 2004, p. 9. A tradução e edição brasileira foram financiadas pelo Ministério Francês da Cultura (Orig,: Presses Universitaires de France, 1998.). Cf. tb.:
R. HAIGHT, Dinâmica da teologia. São Paulo: Paulinas, 2004, D. LAMBERT, Ciências e teologia; figuras de um diálogo. São Paulo: Loyola, 2002 e D. TRACY, A imaginação analógica; a teologia cristã e a cultura do pluralismo. São
Leopoldo: Unisinos, 2006.
8
Cf. J. Delorme & A. Rousseau, A prática da interdisciplinaridade: dois exemplos. In: B. Lauret & F. Refoulé (org.), Iniciação à
prática da teologia. São Paulo: Loyola, 1992, pp. 239-258.
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do mal” e a dinâmica do progresso9. Da verve grega, principalmente nas duas vertentes paradigmáticas do platonismo e do aristotelismo, vem o impulso investigativo e classificatório,
aliado à pergunta metafísica.

Em suma, se ninguém mais se colocasse o problema da interdisciplinaridade e da desejável
transdisciplinaridade do saber, a teologia o faria por dever de ofício, pois tal é sua vocação
desde os primórdios. Mesmo se considerarmos seu desdobramento histórico numa leitura ad
intra, diremos que a história da teologia é a história da autocomunicação divina à humanidade e
as tentativas de correspondência por parte do ser humano. É uma asserção explicitamente confessional, mas não menos interdisciplinar, pois checá-la implica na investigação das presumidas
respostas que a humanidade vem dando ao apelo de seu Criador, ou, de forma menos assertiva,
exige o estudo dos caminhos seguidos por nossos ancestrais na busca do sentido último de suas
vidas. Sendo assim, tudo o que é humano concerne à teologia.

De rainha a colega de trabalho
A teologia já reinou absoluta na Universidade medieval e já teve como escrava de luxo a
filosofia. As circunstâncias mudaram tanto que hoje não é nada evidente o lugar do saber
teológico em nossos centros de pesquisa e reflexão. Afinal, qual relevância terá essa área de
conhecimento em tais ambientes? Seria concebível uma nova teologia universal, acessível a
qualquer pessoa, independentemente de suas convicções religiosas?10 No caso das universidades regidas, financiadas e/ou inspiradas por instituições religiosas, não se poderiam levantar
suspeitas sobre a idoneidade e autonomia intelectual dos teólogos? Se a Ciência da Religião
já cobre a pesquisa da religião em nossas universidades, o que resta de específico à reflexão
teológica séria, acadêmica e que se pretende útil para o cotidiano das pessoas?

Se a Universidade não for um dos lugares decisivos em que se pense a formação integral
de nossos cidadãos, inclusive dando espaço também à dimensão ético-espiritual, os questionamentos do parágrafo anterior permanecerão sem resposta. Se, em vez, pudermos estar de
acordo em que há espaço para o cultivo da sabedoria em nossos ambientes universitários,
não será exótico propor aí uma interação entre as perguntas que nos instrumentam (como?),
aquelas que despertam nosso senso crítico (por quê?) e as que questionam a profundidade e
a coerência de nossos valores (até onde estou disposto a chegar?).
Nessa busca comum de conhecimento, os saberes são intercambiáveis. A busca científica
nos municia para sobrevivermos às dimensões inóspitas da natureza. A reflexão ou especula-

9

Esta é a hipótese defendida por P. Nemo, O que é o Ocidente. São Paulo: Martins, 2005, pp. 45-57 (aqui: p. 45).

Embora não insistirei nessa direção, vale registrar a posição de J. Milbank, radicalmente favorável a uma nova afirmação
do saber teológico, desde que retome suas subdisciplinas “como sendo também tentativas, para além do aspecto acadêmico
ou científico, de participar da mente de Deus” (J. Milbank, O conflito das faculdades: a teologia e a economia das ciências. In:
I. Neutzling, A teologia na universidade contemporânea, São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2005, pp. 99-116.
10
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ção filosófica pergunta-se pelo sentido de se lutar pelo desenvolvimento humano e se questiona acerca da Realidade última, podendo ou não chegar à afirmação desta. A teologia, por sua
vez, acolhe criticamente o que determinada tradição espiritual –– em geral, referendada por
um acervo coerente de escritos –– afirma sobre a Realidade última, podendo ou não chegar
à adoração dessa Realidade. Mesmo crítica, a teologia não questiona a tradição em si, pois a
entende como consistente doadora de sentido, que remonta a um conjunto coerente de testemunhas referenciais.
Embora interessadas, por assim dizer, no mesmo objeto de pesquisa (a realidade humana,
seu presente e futuro), ciência, filosofia e teologia diferem na maneira de abordá-lo. Por conseguinte, todo e qualquer tema que interesse a filósofos e cientistas de qualquer especialidade
é, como se diz, teologal, ou seja, pode ser enfocado a partir do postulado ou da presumida experiência de tal Realidade fundante – em si, teológica.

Ainda que o discurso dos teólogos seja irredutível à observação científica, pois este acolhe
numa dimensão afetivo-axiológica afirmações que o pensamento científico só pode receber
do ponto de vista analítico-concreto, ele maneja, no entrelaçamento dos saberes, uma lógica
distinta e complementar daquela dos demais cientistas. Para o bem comum e a garantia da
res pubblica, o cientista precisa exercer uma époche, um “ateísmo” metodológico enquanto
circunscreve e classifica seu objeto. O teólogo, de seu lado, terá de suspender seu eventual
ateísmo e praticar um “teísmo” metodológico que pressuponha a via mística como condutora
de autoconhecimento e de intelecção da raiz ontológica do real.

A teologia se faz na habilidade hermenêutica de atualizar a afirmação mística da vitória
de certos valores ao traduzi-los em novos significantes, mais conformes à realidade do interlocutor (seja ele o educando ou o sujeito da experiência de sentido). Mas para isso supõe-se
conhecimento prévio da realidade destinatária (biologia, física, sociologia, direito, economia,
psicologia, história, grandes obras da literatura etc.) e efetivo diálogo com a mesma. Assim, o
teólogo sempre terá na filosofia uma bem-vinda parceira de percurso que se revela na arte de
questionar as traduções feitas, seja com base na reconhecida complexidade do real traduzido
(ênfase propriamente científica), seja a partir da evidente limitação de nossos mecanismos
cognoscitivo-lingüísticos (ênfase psico-antropológica).

Construção interdisciplinar do logos teológico
Não tenciono incorrer em anacronismos nas próximas linhas. Afinal, como afirmam Maria Lucia Maciel e Sarita Albagli11, embora “os caminhos para a expansão do conhecimento
passem, no mundo atual, pela interdisciplinaridade”, trata-se de “um relativo resgate (...) de
M. L. Maciel & S. Albagli, Novos rumos da interdisciplinaridade. In: Liinc em Revista, 1/1 (2005): 1-2 (http://www.
ibict.br/liinc).
11
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uma acepção de conhecimento que feneceu desde a partição da ciência em disciplinas relativamente estanques, a partir do século XIX”. Na Renascença, o indivíduo “conjugava as hoje
chamadas humanidades, a ciência e a técnica numa mesma visão do mundo”. Dante Alighieri,
autor da Divina Comédia, estudou filosofia, teologia, astrologia, aritmética, geometria e história. E, como dizem as citadas autoras, “seriam impensáveis a arte e a literatura renascentista
sem o desenvolvimento da anatomia, da botânica, da ciência ótica e das leis da perspectiva, da
filosofia e da engenharia desenvolvidas àquela época”.
Segundo Olga Pombo12, o conhecimento já foi interdisciplinar – ou melhor, adisciplinar – e a

fragmentação em disciplinas e subdisciplinas é um processo relativamente recente na história
do conhecimento. No entanto, pode ser instrutivo para o tema que nos ocupa neste livro, determo-nos um pouco sobre o caminho “interdisciplinar” da teologia propriamente dita.

Como costuma dizer Rubem Alves, a teologia, mais que um falar sobre o mistério, é um
falar diante dele. O encontro com o mistério resulta numa pluralidade das falas e expressões;
donde a inevitável pluralidade de teologias desde o Primeiro Testamento Hebraico até nossos
dias. Mesmo os textos canônicos do cristianismo contemplam essa pluralidade, a começar pela
versão quádrupla dos evangelhos. Esse ponto de partida, somado a alguns fatores que influenciarão a reflexão teológica patrística13, dá o tom do que, hodiernamente, podemos chamar de

interdisciplinaridade ad intra e ad extra da ciência teológica.

Desde os primórdios patrísticos, a teologia (embora o termo “teologia” ainda não seja então consensual) é entendida como reflexão a partir da correta exegese da Bíblia. Se os gregos

tinham seus textos filosóficos para comentar, os cristãos também contavam com acervo bibliográfico próprio e não fugiriam do debate. No Oriente cristão, teólogos alexandrinos (Egito) e
antioquenos (Síria) apenas se dividem com relação ao melhor método hermenêutico de acessar a revelação documentada nas Escrituras: para os primeiros, influenciados pela metafísica
platônica, vale mais o sentido alegórico-espiritual dos textos bíblicos; na opinião dos últimos,
mais propensos à lógica e à dialética aristotélicas, só merece credibilidade a leitura histórico-literal da Bíblia. Os discípulos dos primeiros enfatizarão mais a divindade do Cristo, com insistência na exigência mística; os mais afinados com os antioquenos defenderão a humanidade
de Cristo e suas conseqüências para a vida moral; e serão estes últimos a melhor representar
o legado da teologia universitária nos séculos seguintes.
12

Cf. nota anterior. Ver tb.: U. D’Ambrosio, Transdisciplinaridade. São Paulo, Ed. Palas Athena, principalmente pp. 149-174.

J.L. Segundo explica detidamente como o presumido encontro com a Verdade absoluta dividiu os cristãos em duas linhas/
tendências de pensamento: os que preconizavam não haver nada mais a buscar (linha do Ev. de Mateus) e os que acreditavam
que o processo revelador de Deus continua história afora (linha joânica e paulina). Somadas a três fatores importantes – a
saber, a diferente identidade do “povo” cristão (não mais contida numa etnia única, como os antigos judeus), o deslocamento
pós-pascal, que fez com que a pregação do Reino/reinado de Deus desse lugar à pregação da pessoa de Jesus Glorioso; e a
gradual assimilação da Igreja menos no modelo sinagogal e mais como religião de mistério (o que inclui o que modernamente chamamos de inculturação do cristianismo no helenismo) – tais tendências demarcaram a reflexão e a pesquisa teológicas
até nossos dias. (Cf.: J L. Segundo, O dogma que liberta, 2 ed. SP, Paulinas, 2000, cap. 7 e 8).

13
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Os famosos embates com as chamadas heresias14 outra coisa não representam senão a assunção racional-filosófica das dificuldades para assimilar a revelação cristã. Esse movimento
recíproco, do cristianismo que se esforça por se tornar concebível à cultura greco-romana, e
dos gentios convertidos que tentavam aprofundar, a partir de sua própria tradição, a fé recém-assumida, forçou, aos poucos, a um meticuloso desdobramento temático no interior da
reflexão teológica, cada vez mais especializado.

Em geral, cristãos orientais e ocidentais possuem distintas preocupações teológicas. Para o
romano-latino, é central o problema da graça e da sua necessidade para a vida (redenção) da
humanidade; os gregos (e, depois, os bizantinos) concentram-se nos mistérios fundamentais
da fé cristã: trindade, encarnação.15 Cada um desses tratados exigirá, com o tempo, estudos

especializados quase à maneira do que chamamos hoje disciplinas.

Do período medieval em diante, a teologia será, na prática, a teologia ocidental. O Oriente
ortodoxo ficará na penumbra, e a recíproca parece ser verdadeira até a entrada no século XX.
Não obstante essas dolorosas querelas, o essencial da teologia dogmática já foi conquistado
(trindade, encarnação). Também já se tem uma doutrina antropológica desenvolvida (graça,
liberdade), que pouco mudará até o séc. XIX. O medieval conhecerá uma retomada da pesquisa
sobre o “Homem”, que depois terá incidência na idéia de Cristo. Além disso, os autores da teologia mudam. Não são mais bispos comprometidos na pastoral, ou seja, com uma teologia das
igrejas particulares. Principalmente a partir de Carlos Magno, a teologia acadêmica (abades,
professores) destaca-se da imediatez pastoral.16

O saldo positivo desse ingresso da teologia no âmbito universitário foi a assunção das chamadas realidades terrestres como meio de acesso ao transcendente. As escolas ligadas à vida
urbana foram o germe da Universidade. Nelas, a crescente influência de Aristóteles faz com
que a “teologia” vá aceitando não somente um instrumento de análise e de raciocínio, mas uma
concepção cosmológica e antropológica. De fato, o instrumento lógico aristotélico, a quaestio,
não era só resposta a uma dificuldade, mas um procedimento metódico de elaboração do conhecimento: primeiro se arrolavam as proposições opostas; depois, tentava-se encontrar uma
razão em favor de um dos termos ou uma distinção que estabelecesse a cada qual sua parte
de verdade. Pedro Abelardo (+1142) irá desenvolver tal procedimento no quadro da lectio
(atividade escolástica).

E não foram poucas: gnosticismo, subordinacionismo, montanismo, sabelianismo, arianismo, nestorianismo,
eutiquianismo, monotelismo, pelagianismo e tantas outras construções teóricas.
14

Basta observar onde ocorreram os principais Concílios Ecumênicos da Antigüidade e as questões que os provocaram: Nicéia,
Éfeso, Calcedônia, Constantinopla III, Nicéia II. E com o seguinte pormenor: tais discussões interessavam às massas populares a
ponto de forçarem as convocações conciliares. Cf. G. Lafont, História teológica da Igreja católica. São Paulo: Paulinas, 2000.
15

Um resultado ambíguo dessa evolução histórica – sem com isso menosprezar suas qualidades – foi que a Igreja, desde então,
acabou falando pouco através de Concílios. Nos Concílios mais importantes do Ocidente – Trento, Latrão IV (mais canônico) e o
próprio Vaticano II – os bispos contam menos. A teologia patrística, em vez, embora adisciplinar e sem os recursos das futuras universidades, conseguia harmonizar melhor a pregação e as definições dogmáticas. Cf. G. Lafont, História teológica da Igreja católica,
passim. V. tb.: P.P. Gilbert, Introducción a la teología medieval. Estella: Verbo Divino, 1993.

16
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Portanto, a nova forma de teologia que se instaura no Ocidente se liga ao desenvolvimento
das escolas de tipo universitário, onde a teologia é ensinada juntamente com outras ciências/
artes, utilizando procedimentos semelhantes aos delas, de tipo analítico-racional (metódico e
crítico). Abelardo quer responder à opinião de que não se pode crer naquilo que não é antes
compreendido: assume a exigência de racionalidade. Essencialmente lógico, ele quer fornecer
dialeticamente razões verossímeis através dos enunciados da fé.

No final do século XII, começa-se a conhecer e utilizar a metafísica, a psicologia, a física e a
ética de Aristóteles. Os teólogos se dotam de uma filosofia, a saber, de um conhecimento racional da natureza das coisas das estruturas psicológicas do ser humano. Se tal era verdadeiro e
válido, por que não aproveitá-lo para responder a algumas dificuldades ou elaborar um dado
de teologia? Dessa forma, S. Alberto Magno (+1280) e Santo Tomás de Aquino (+1274) aderem
intelectualmente à filosofia aristotélica, enquanto conhecimento científico do mundo, das estruturas do criado e também do ser, procurado por si mesmo. E nenhum conhecimento humano possível ficará, desde então, sem a correspondente aproximação teológica, seja à maneira
de genitivo – teologia da criação, teologia do trabalho, teologia da saúde e da libertação – seja
como instrumental de aprimoramento (ciências históricas e da linguagem) ou questionamento crítico (filosofia, ética, ciência da religião) da fé teológica.

Rumo ao transdisciplinar
Não é difícil recuperar, ao longo da história da teologia, o melhor sentido em que esta foi
apresentada como científica.17 Ainda que a escolástica clássica tenha reduzido o caráter científico da teologia à metódica sistematização de princípios doutrinais e suas conclusões coerentes18, isso não é ciência para Aristóteles nem para Santo Tomás; a tarefa da razão científica é
julgar a realidade, distinguindo-a das falsas convicções e das ilusões. Portanto, nada impediria
que a ciência teológica tivesse lugar garantido ao lado das proposições das demais ciências.
Com isso, é possível pretender muito mais que a tolerância recíproca entre teologia e ciência na academia, à maneira de magistérios não-interferentes (MNI), conforme sugeria Stephen
J. Gould.19 Seria até mesmo desejável que a ciência e a teologia, embora ciosas de sua autonomia, colaborassem mutuamente com vista a afastar aquilo que Comte-Sponville detecta como
duas tentações mortíferas de nossa geração: a tentação da sofística (“Se Deus não existe, não
há verdade”; então, tudo se equivale, nada vale, e mesmo a “ciência não passa de uma mitologia como outra qualquer”) e a tentação do niilismo (“Se Deus não existe, tudo é permitido”;

Ver, por ex., M. D. Chenu, Es ciência la teologia?, Andorra, 1959, pp. 57-116. E também: J. Comblin, História da teologia católica, São Paulo: Herder, 1969, pp. 65-98.
17

18
Redução na qual incorre, segundo Comblin (op. cit., p. 71), o próprio Yves Congar em La foi et la theologie, Tournai, 1962,
pp. 130-132.
19

S. J.GOULD. Pilares do tempo; ciência e religião na plenitude da vida. Rio de Janeiro: Rocco, 2002.
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portanto, “é proibido proibir”). Nietzsche sintetiza as duas num de seus Fragmentos póstumos:
“Nada é verdade, tudo é permitido”.20

No enfrentamento de ambas as tentações, teologia, ciência e filosofia talvez possam redescobrir um novo areópago na universidade contemporânea, que supere de vez uma das três
modalidades de discordismo que costumam ser difundidas. A primeira entende que ciência e
teologia falam de duas ordens de realidade não aproximáveis porque completamente distintas
(ponto de vista ontológico); a segunda as vê como discursos hermeticamente separados (ponto de vista epistemológico); a terceira quer que ambas sejam independentes quando se trata
de escolhas éticas. Qualquer saída dissolve o conflito pela completa separação entre esses dois
campos.
Mas à medida que a própria universidade é chamada a testar novas formas de abordagem,
de ensino e de pesquisa segundo o paradigma da transdisciplinaridade, talvez encontremos
este novo caminho de colaboração entre saberes. A experiência da teologia da libertação21 tal-

vez seja nossa melhor contribuição para este debate – sem que precisemos importar nenhum
modelo externo de solução (com todos os riscos que tais importações costumam trazer no
pacote). Ela representou, de fato, a superação, no estilo latino-americano, do restrito espaço
das comunidades de fé para voltar-se ao bem comum da sociedade inteira.

Esse deveria ser, portanto, o enfoque de uma reflexão crítica amparada na defesa pública
da liberdade e da responsabilidade das atividades científicas. Mas, no espírito que tornou célebre a teologia da libertação, é preciso acrescentar que o critério último de juízo dessa teologia
universitária é a vida ameaçada dos pobres e de todos os seres vivos mais fracos – critério este
não raro entre os grandes sábios e místicos da humanidade.22 O teólogo cumpre aí a tarefa de
estimular o confronto público entre as diversas comunidades de fé e de religião, e com o mundo arreligioso ou secular.
Enfim, como já afirmamos em outra sede, “ao teólogo não resta alternativa: ou terá algu-

ma relevância sua palavra no areópago do século XXI ou nem será ela uma palavra digna de
menção”. Sempre que falarmos da teologia [cristã], estaremos nos referindo a “uma tomada de
posição corajosa, fundamentada na revelação bíblica e na tradição eclesial, que ensaia a clássica interação entre fé e razão”. Isso não é o mesmo que se apresentar como palavra definitiva
ou imune a erros quando dedicada aos temas que realmente interessam à sociedade atual. O
discurso teológico “pode e deve sair modificado do debate acadêmico, do diálogo ecumênico e
20

Apud A. Comte-Sponville, O espírito do ateísmo, op. cit., pp. 49-53.

R. ALVES, O Enigma da Religião. Campinas: Papirus, 1988; P. RICHARD, Força ética e espiritual da teologia da libertação:
no contexto atual da globalização, São Paulo: Paulinas, 2006; J.L. SEGUNDO, Libertação da teologia. São Paulo: Loyola, 1978;
A.M.L. SOARES, Interfaces da revelação; pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso. São Paulo: Paulinas, 2003.

21

Cf. W. NISKER. Sabedoria radical; rompendo as barreiras do senso comum e do lógico-racional. São Paulo: Cultrix, 2005. E
também o que já escrevemos sobre este tema em: A.M.L. SOARES, Teologia e doutrina social na universidade confessional. In:
J.D. Passos & A.M.L. Soares (org.), Doutrina social e universidade. S. Paulo: Educ-Paulinas, 2007, pp. 117-128.

22
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do intercâmbio inter-religioso. Mas, sem dúvida, possui legitimidade sua reivindicação de ser
ouvido no mundo político e na academia”.23

O modelo da teologia da libertação representa uma proposta sui generis no tema aqui estudado. Ela saiu dos bancos universitários, recusou o conforto academicista, serviu como meio
de escoamento da produção científica em benefício da sociedade e acabou representando um
importante divisor de águas ético no interior da própria universidade. Sua práxis inovadora
gerou um diferenciado interesse público pela teologia, atraiu “não-iniciados” para seu estudo e
privilegiou (em sua segunda fase) a novos sujeitos (mulheres, negros, índios, jovens) que, por
sua vez, trouxeram novas questões (gênero, etnias) e novas prioridades (suspensão do juízo sobre “teologias populares”; reconhecimento do MEC; profissionalização) para o plano da prática
e da reflexão.
Não há como negar que esta escola teológica tipicamente latino-americana ainda tenha muito a contribuir, sem demérito para outras tendências internas à teologia24, com nossos principais
centros de saber. E poderá oferecer uma adequada aproximação ao problema da relação entre
racionalidade científica e racionalidade teológica que não descambe da anterior separação entre fé e razão para uma, agora excessiva e pós-moderna, conciliabilidade entre ambas.25

Para concluir
Embora seja a hora de interromper, a certeza de que os outros capítulos desta obra aprofundam com rigor a relação interdisciplinar entre a teologia e as ciências permitem que nos
contentemos com algumas sucintas considerações finais acerca da relevância e da pertinência
do discurso teológico na universidade.26

Em primeiro lugar, convém assegurar que a fala do teólogo é crítica. Ela põe em questão o
sistema de crenças usual da cultura/sociedade à qual pertence (atenção para a distinção entre fé e crenças)27. Para tanto, ela asume a tarefa de revisitar e revisar as bases de sua própria
tradição espiritual, checando as coerências e eventuais descarrilamentos daquel fio condutor
23
Cf. A.M.L. Soares, A teologia em diálogo com a ciência da religião. In: F. Usarski (org.), O espectro disciplinar da ciência da
religião. S. Paulo: Paulinas, 2007, pp. 281-306 (aqui: pp. 297-298).

24
J. Moltmann apresenta uma sucinta resenha de algumas dessas tentativas de mediação moderna da teologia, com destaque
para a teologia existencial de Bultmann (o problema da história), a teologia transcendental de Rahner (o problema do antropocentrismo), a teologia da cultura de Tillich (a interpretação religiosa do mundo secular) e a teologia política (a modernidade incompleta). Cf. J. Moltmann, Que es teologia hoy? Salamanca: Sígueme, 1992, pp. 87-139.

Aludo aqui ao alerta explicitado por B. Forte, Teologia e ciência, in: Idem, Teologia em diálogo: para quem quer e para quem
não quer saber nada disso. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 119-132.
25

26
Um exercício inter e transdisciplinar muito concreto é o que estamos oferecendo em nosso livro mais recente: A.M.L. Soares, No espírito do Abba: fé, revelação e vivências plurais. São Paulo: Paulinas, 2008.
27
Recentes trabalhos que retomam a distinção fé/crenças: R. Panikkar, Ícones do mistério, São Paulo: Paulinas, 2006; e M.
Corbí, Hacia una espiritualidad laica: sin creencias, sin religiones, sin dioses. Barcelona: Herder, 2007.
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original. O esforço teológico consiste, assim, na reinterpretação dos símbolos religiosos em
geral (símbolos cristãos originais) enquanto comunicam e mediam a realidade transcendente.

Em segundo lugar, é preciso sublinhar – por incrível que pareça – que o discurso teológico
é humilde. Ele tem consciência de suas limitações e está atento a sua historicidade. Portanto,
trilhar a pesquisa e a reflexão teológicas é missão que se abraça sem deixar de lado o sentido
de contingência (não necessidade) de suas declarações, o inevitável pluralismo de seus resultados e a necessidade de mudança em suas formulações. Se na outra ponta do discurso está
o próprio Deus (como realidade ou horizonte último da imaginação humana), do lado de cá
estão a linguagem (nosso único artefato disponível para compartilhar o indizível) e o paradigma (que graças às polêmicas entre Kuhn, Popper e outros aprendemos ser condição de possibilidade para todo e qualquer modelo de observação do mundo). Tudo isso temperado pela
fabulosa fragilidade da vida (humana) e, quem sabe, mirado de longe pelo enigma do universo.
A construção teológica é, em terceiro lugar, inculturada. O termo em si talvez não seja o
mais adequado (inculturação) por suscitar em português aproximação semântica com incultura etc. Mas tem sido adotado normalmente para explicar o esforço historicamente assumido
pelos cristãos de procurar traduzir sua experiência mística ou convicção ontológica mais profunda (o ultimate concern de Paul Tillich) nas categorias culturais de outros povos e épocas.
No Ocidente, na maior parte do tempo, a teologia assumiu as categorias do pensamento grego
– theorein, aletheia, o Uno platônico como princípio de classificação da realidade, a dialética
aristotélica como método de discernimento sobre a mesma. Tudo isso dentro do pressuposto
comum de que devemos observar e contemplar a natureza.

Finalmente, ousamos garantir que a teologia é benéfica à sociedade assim como esta última é idealizada no Ocidente. Ela funciona como uma espécie de ombudsman humanitário. A
teologia não é um empecilho à ciência – embora, muitas vezes seja um problema. O empecilho
serão as sociedades sem teologia, isto é, aquelas que não admitem críticas internas a suas convicções. Como parece que não será para breve o desaparecimento das religiões sobre a face da
terra (a menos que tudo desapareça da face da terra), convém considerar seriamente a contribuição social de uma ciência que revolve criticamente suas próprias origens religiosas ao
mesmo tempo que julga eticamente nossas mais ou menos democráticas construções sociais.
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Ciência Prática da Religião:
considerações teóricas e metodológicas1
Udo Tworuschka

Observações introdutórias
O termo e conceito de Ciência Prática da Religião é relativamente novo. Alguns falam da
“Religionswissenschaft engajada”1 ou “aplicado”. Em 1959 o intelectual judeu R. J. Werblowsky
(1924) usou o termo “estudos religiosos aplicados” — mas rejeitou terminantemente o objeto
representado desse modo: “A meu ver, não há nem razão nem justificação para uma ciência
aplicada da religião”.2 Friedrich Max Müller (1823-1900), pai fundador da Ciência da Religião
expressou a visão tradicional: “Na vida prática seria errado adotar uma posição neutra entre
pontos de vista conflitantes examinados […] nós devemos tomar uma posição. Mas como estudantes da Ciência da Religião, nos movemos em uma atmosfera elevada e mais serena. Estudamos o erro, como o fisiologista estuda uma doença, procurando por suas causas, rastreando
sua influência, especulando sobre possíveis remédios […] mas deixando a aplicação de tais
remédios para uma diferente classe de homens, para o cirurgião e para o médico prático”.3 Em
1965 o historiador da igreja Ernst Benz de Marburg tocou em uma questão delicada: “Essa
restrição da Ciência da Religião de contribuir para a solução das atuais questões religiosas é,
em alguns casos tão destacado que pode-se ter a impressão que alguns estudiosos teriam preferido que houvessem somente religiões mortas, isto é, extintas, enquanto elas estariam mais
apropriadas para uma observação puramente fenomenológica e análise crítica e comparação
como as religiões vivas”.4

CIÊNCIA PURA E APLICADA
A Ciência Pura e Aplicada é uma distinção da ciência do Iluminismo e remonta até o
químico sueco Johan Gottschalk Wallerius (1751). A quimica demonstrou o que significava
aplicar conhecimento científico para usos industriais. Em meados do século XIX essa divisão

1 Texto extraído do Compêndio de Ciência da Religião. SP: Paulinas/Paulus, 2013.
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prevalecia na ciência da Filosofia: Chemia pura — Chemia applicata, lógica pura — aplicada
(1806) etc. Curiosamente essa distinção não pode ser encontrada no “A Dictionary of the
English Language” (1755) do Dr. Samuel Johnson. Mas já em 1750 Dr. Johnson mencionou
no artigo semanal The Rambler “a diferença entre ciência pura, que tem a ver somente com
ideias, e a aplicação de suas leis para o uso da vida” (italics UT).

A ciência pura é caracterizada pelo seu interesse exclusivo no conhecimento, ao passo que
as ciências aplicadas estão interessadas em desenvolver normas, modelos e procedimentos
para uma “prática baseada na ciência” com a ajuda das percepções da ciência pura. A Ciência
da Religião de hoje posicionou-se em uma alternativa perspicaz ao paradigma da Ciência da
Religião até os anos 1970. Aquela época é comumente reduzida por seus críticos à pura Fenomenologia da Religião embora isso não caracterize suficientemente o trabalho da vida inteira
e realizações dos renomados estudiosos tais como Friedrich Heiler e Gustav Mensching ou
autoridades italianas como Raffaele Pettazzoni. Ciência da Religião hoje é definida por muitos
de seus seguidores como uma disciplina científica-cultural, que não está mais interessada na
questão de saber se há uma verdade transcendente (e.g., no sentido do “holy” (“sagrado”) de
Rudolf Otto) ou não. Esse desenvolvimento tem tendências radicais as quais levaram a uma
esmagadora demolição tradicional.

Sobre o problema da “aplicação”
O filósofo francês Jacques Derrida (21930-2004) problematizou o conceito de aplicação.
Subsequente ao Simpósio Applied Derrida [“Derrida Aplicado”] (1995) ele emitiu uma entrevista que talvez ajude a esclarecer o referido conceito de “aplicação”. „Se alguém vem à uma
conferência com o título ‘Você Aplicado’, então você pode imaginar que você experimenta a
situação que é, como se você estivesse morto. Finalmente”.5 Aplicação tem a ver com transformação, mudança. É um aplicativo nada rígido, inflexível que processa de cima para baixo ou
de baixo para cima. O termo é derivado do francês pli (aplicação explicação etc.) significando
a „dobra”, o espaço entre. O implícito dualismo de pesquisa pura e básica e “pesquisa aplicada”
no conceito de aplicação é questionado pela compreensão desconstrutivista de utilização. Não
há nem uma base segura das quais modelos de cima para baixo e de baixo para cima possam
ser derivados, nem disciplinas vizinhas oferecem terra firme. Com referência do conceito de
“Denkkollektiv” (coletivos de pensamento) desenvolvidos na década de 1930, pode-se explicar como ideias científicas mudam ao longo do tempo, similar à ideia posterior de Thomas
Kuhn da mudança de paradigma. A ciência não é racional ou lógica e fatos são somente o que é
aceito por uma determinada comunidade como verdade. Essa comunidade é definida por um
estilo mental comum que conduz ao fato que todos pesquisadores veem o mesmo. Essa percepção é doutrinada para todo novo iniciante de uma ciência. Consequentemente, é fácil para
cientistas da religião (alemães) mais novos geralmente diferenciar entre Ciência da Religião
presumidamente certa e errada (incluindo seus respectivos luminares científicos ou coveiros).
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Em Teologia Prática e ensino religioso, o conceito de aplicação tem uma conotação negativa,
porque essas disciplinas tem suas próprias maneiras e métodos de pesquisa e seus próprios
campos de interesse.

Ciência Prática de Religionswissenschaft
Várias ciências e humanidades tem uma dimensão ‘aplicada’. Existem ciência(s) culturais
aplicadas, Ciência do Esporte, Linguística, Política, pesquisa de mídia de criança, Matemática,
Teatro, Geociências, Climatologia etc. Um Religionswissenschaft aplicado ou prático, como eu
prefiro dizer, encontra dificuldade para se estabelecer e ser reconhecido nas universidades
alemãs.

O termo Ciência Prática da Religião se refere a um modelo de Ciência da Religião ilimitado,
inter e transdiciplinar, que incentiva e promove ação orientada crítica, comunicativa, política-social da Ciência da Religião. Direciona a atenção do pesquisador para a percepção de indivíduos religiosos e seus modos específicos de percepção bem como na percepção de diversas
religiões vivas no “mundo vivo” (Lebenswelt, Alfred Schütz). Lida com pessoas religiosas vivas
ou grupos de pessoas apreendendo suas experiências/percepções. Comunicação com e entre
pessoas de diferentes origens, compreensão de horizontes e jogos linguísticos (Sprachspiele)
se tornam o modo básico da Ciência Prática da Religião. Essa disciplina tem uma abordagem
indutiva e usa métodos empíricos. A Ciência Prática da Religião refere-se a outras Ciências
Humanas e cobre toda a largura de tentativas psicológicas, sociológicas, epistemologicamente
fundamentadas (termos base: Etnometodologia, Sociologia Fenomenológica etc.). A Ciência
Prática da Religião não somente percebe, descreve e analise ações. Também lida com “processos de mediação” por diferentes meios de comunicação. Analisando realidades presentes
e problemáticas a Ciência Prática da Religião quer facilitar “melhores” realidades no futuro
a partir de ação refletida de resolução de problemas (componente normativo). Os interesses
dessa nova disciplina da Ciência da Religião são entre outras coisas pacificadores, humanizadora e restringindo conflitos. A Ciência Prática da Religião não é só um Religionswissenschaft
‘aplicado’ de cima para baixo transferindo conhecimento pretenso e inquestionável da área
alegadamente de “atmosfera elevada e mais serena” (Friedrich Max Müller) para o fundo do
mundo cotidiano de hoje e seus problemas. Ciência Prática da Religião se vislumbra como uma
combinação de vários diferentes campos de estudo (Ciência da Religião, Ciências Sociais, Psicologia, Fenomenologia, Linguística e estudos culturais, Ética aplicada, Teologia prática etc.).
Uma Ciência Prática da Religião interdisciplinar ou transdisciplinar está interessada em desenvolver normas, modelos, tarefas organizacionais para ação. Ciência Prática da Religião não
é apêndice nu da supostamente pura Ciência da Religião. É uma disciplina com uma identidade
própria, opções teóricas típicas, questões, procedimentos metodológicos, e um viável i.e., é
benéfico, interesse epistêmico útil bem como uma área de assunto própria. Em contraste com
o interesse epistêmico tradicional ainda faz perguntas sobre realidade objetiva, a Filosofia
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construtivista lida com o processo cognitivo e seus resultados e impactos. A Ciência Prática da
Religião gera conhecimento praticamente útil e utilizável. De acordo com a visão construtivista radical, o conhecimento é viável se torna nossa orientação em nosso cotidiano mais fácil,
justifica nossas ações, torna nossa sobrevivência possível, se ele se adapta ao meu ambiente e
ajuda a alcançar meus objetivos. A questão é irrelevante se esse conhecimento é objetivamente verdadeiro. A problemática diferença verdade versus não é verdade “é substituída pela oposição útil versus não útil”. Tal viés da Ciência Prática da Religião não significa de forma alguma
que o acadêmico deveria jogar os velhos princípios científicos ao mar. “Objetividade” como um
princípio científico regulador que ainda vale a pena lutar!

Mentores da Ciência Prática da Religião
Ao procurar por mentores da Ciência Prática da Religião no século XX, encontra-se três acadêmicos eminentes: Gustav Mensching (1901-1978), Mircea Eliade e Wilfred Cantwell Smith.
Eles estão entre os mais conhecidos, mas provavelmente não são os únicos nessa disciplina da
história ainda a ser escrita.

Gustav Mensching e Mircea Eliade (1907-1986) — ambos são criticados de acordo com
a opinião dominante de hoje como “fenomenologistas da religião”, portanto desatualizados
coveiros da Ciência da Religião — publicados além do estreito círculo representantes profissionais. Eles tiveram a coragem de deliberadamente abordar seus trabalhos para um público
geral. Ambos tinham uma mensagem e desejavam mudar seus destinatários/receptores/beneficiários existencialmente por meio de seus trabalhos científico-religioso. Esta é uma série
genuína prática de seu trabalho. Mensching pleiteava por tolerância desde os anos 1920. Em
tempos teologicamente imutáveis ele chamou atenção para uma compreensão de outras religiões e argumentou que principalmente em todas as religiões o “encontro com o Sagrado”
é possível. Eliade queria “despertar” seus leitores, levá-los a um “choque espiritual”, abrir e
alterar, assim, os horizontes da compreensão de seus receptores. Eliade defende um diálogo
religioso livre de provincianismo cultural, cultivando a base para compreensão desses mundos estrangeiros.

ABORDAGEM DE GUSTAV MENSCHING
Provavelmente um dos primeiros estudiosos a tomar conhecimento da perspectiva prática
de Religião Comparativa de Mensching (1901-1978) foi o sucessor e discípulo de Mensching
no Instituto Bonn para Religião Comparativa, Hans-Joachim Klimkeit (1939-1999). Em sua
miscelânea para o aniversário de 70 anos de Mensching, ele escreveu: “Outros livros como
Tolerância e verdade na religião (1955) e Der Irrtum in der Religion (1969) levantam quesCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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tões abordadas em obras anterioras, aplicando as compreensões obtidas ali para os problemas
abordados aqui. Eles representam, por assim dizer, obras de religião comparada aplicada”.6

No estudo ético de Mensching “Gut und Böse im Glauben der Völker” (“Bem e Mal na Fé
dos Povos”, 1941) Mensching estabelece o limite em “ética como ciência normativa”: “Nós não
temos nenhuma finalidade prática” Ainda na segunda edição (1950) Mensching observa: “Não
pode haver dúvida de que em nosso mundo, que está caindo aos pedaços, o postulado da consciência do mundo deveria apresentar queixa contra toda a desumanidade em nossos dias. As
religiões são os guardiões designados da consciência universal. Para que tal consciência do
mundo seja possívelbaseia-se no fato de que as religiões do mundo estão em completo acordo
em muitas questões centrais de conduta ética e atitude. Nosso estudo justifica o pedido para
isso”.7 Vinte anos depois Mensching formulou no “Folhas para estudos vocacionais: Religionswissenschaft”: “Em função da situação do mundo transformado, ela (i.e. Religião Comparativa)
pode e deve servir os propósitos práticos”.
Mensching enfatizou que a Ciência da Religião tem o desafio de compreender a religião/
ões, mas não deveria fazer nenhum julgamento. Por outro lado Mensching estava altamente
comprometido com tolerância religiosa. No século XX Mensching foi um importante pioneiro
da tolerância religiosa. Seu trabalho acadêmico “Tolerância e Verdade na Religião”8 foi tra-

duzido em várias línguas (inclusive japonês e persa) e pode ser lido no today’s view como
exemplo de Religionswissenschaft Prático. A intenção é de participar ativamente da pacificação do mundo (religioso), e incentivar a tolerância mútua entre religiões. Mensching reivindica o “postulado da tolerância” como um problema “que requer uma solução pela humanidade
religiosa”.9 “Nesse livro nós devemos discutir o problema da tolerância e intolerância em seus
múltiplos aspectos na base de um compreensivo estudo comparativo de religiões. Desnecessário dizer, nosso estudo será realizado academicamente o mais objetivo possível. Entretanto, eu
acredito que o problema da tolerância não seja somente uma questão acadêmica interessante
mas também uma questão de preocupação humana que afeta a vida do homem de forma mais
profunda hoje […]. Em consideração ao problema em jogo nós deveríamos como (d) esse estudo sobre tolerância ser acessível para aqueles que não receberam formação acadêmica na
área”.10

A monografia de Mensching Der Irrtum in der Religion (O erro na religião, 1969) é escrito em um espírito religioso e eclesiasticamente crítico. O sociólogo francês Pierre Bourdieu
(1930-2002) escreveu em seu último discurso, “Scholarship with commitment” (“Erudição
com compromisso”, 2001): “Há na mente da maioria das pessoas educadas, especialmente em
ciência social, uma dicotomia a qual me parece inteiramente prejudicial: a dicotomia entre
scholarship e commitment — entre aqueles que se dedicam ao trabalho científico, realizado
de acordo com os métodos acadêmicos e destinados a outros estudiosos, e aqueles que estão
empenhados e que levam sua erudição para o mundo exterior. A oposição é artificial e, na verdade, você tem que ser um acadêmico independente, que trabalha de acordo com as normas
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da erudição para ser capaz de produzir uma erudição comprometida que é uma scholarship
with commitment”.
Para ser um acadêmico verdadeiramente engajado, empenhado em conhecimento. E esse
conhecimento não é adquirido exceto pelo trabalho de erudição, realizado de acordo com as
normas da comunidade acadêmica. Colocado de outra forma, nós temos que superar uma série
de obstáculos que estão em nossas cabeças e que tem uma forma de autorizar-nos a desistir:
começando com o estudioso que se tranca em sua torre de marfim. A dicotomia entre scholarship (erudição) e compromisso confirma o pesquisador em sua boa consciência, porque ele
recebe a aprovação da comunidade científica. É como se os intelectuais acreditassem serem
eles estudiosos duas vezes porque eles não fazem nada de sua ciência. Mas no caso de biólogos, isso pode ser criminal. É igualmente sério no caso de criminologistas. Essa reserva, essa
fuga para a pureza, tem consequências sociais muito sérias. As pessoas como eu, pagas pelo
Estado para fazer pesquisa, deveriam proteger os recursos de sua pesquisa com zelo para
seus colegas? É absolutamente fundamental submeter o que se acredita ser uma descoberta
primeiro às críticas dos colegas, mas por que reservar a eles a conquista coletiva e o controle
do conhecimento?”.11
Pode-se ler os dez capítulos do livro de Mensching como Decálogo da tendência quase inextirpável de estupidificação (religiosa) do homem. De acordo com Mensching é a função da Religião Comparativa entre outrosas de criticamente informar os crentes sobre suas respectivas
tradições religiosas, a fim de torná-los mais autorreflexivos. Convicções ingênuas servem para
serem destruídas; mitos e lendas são para serem destruídos a fim de fomentar uma compreensão moderna e atualizada de religiões. Eu li o texto de Mensching de 1969 através dos olhos do
Religionswissenschaft Prático, que pode fazer sua contribuição em um mundo, caracterizado
por muitos conflitos baseados em religião. Em sua introdução desse livro Mensching dá ênfase
por um lado que „decisões de fé e crença, de verdade ou erro não podem ser objeto da Religião
Comparativa conhecendo seus limites.12 Ainda por outro lado ele foca os interesses da Religião
Comparativa no sentido das consequências problemáticas de atividades religiosamente motivadas.

ABORDAGEM DE MIRCEA ELIADE
O programa de Mircea Eliade (1907-1986), de um “novo humanismo”, “criativo” ou “hermenêutica total” mostra abordagens práticas ao Religionswissenschaft de um tipo diferente.
Com um grande senso de missão Eliade atribui um papel-chave para o historiador da religião
entender nossa situação intelectual presente. O arrojado e ousado programa de Eliade de “hermeneutica total” consiste “em decifrar e explicar cada tipo de encontro de uma pessoa com o
sagrado [chamado ‘hierofania’] desde tempos pré-históricos até o presente”. Eliade é inspirado
pela visão de transformar não europeus, especialmente material de indianos, arcaicos etc. em
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“mensagens espirituais” para hoje. A “hermenéutica criativa” tem a missão de promover um
“novo humanismo global”. Por causa de sua “dimensão educacional” Eliade considera a História da Religião como capaz de mudar o pesquisador e seus públicos, criando, assim, novos
valores culturais.

ABORDAGEM DE WILFRED CANTWELL SMITH
Para Wilfred Cantwell Smith (1916-2000) o objetivo do Religionswissenschaft reside declaradamente no diálogo: “A atitude tradicional de erudição ocidental no estudo da religião de
outros homens era a de uma apresentação impessoal de um ‘isto’. A primeira grande inovação
nos últimos tempos foi a personalização das fés observadas, de modo que encontra-se uma
discussão de um ‘eles’. Atualmente o observador torna-se pessoalmente envolvido, para que a
situação seja a de um ‘nós` falando sobre um ‘eles’. O próximo passo é diálogo onde ‘nós’ fala
para ‘você’. Se houver escuta e reciprocidade, isso pode tornar-se que ‘nós’ fala ‘com você’. A
culminação desse progresso é quando ‘nós todos estamos falando’ uns com os outros sobre
‘nós’”.13 Religionswissenschaft pode desempenhar um papel educacional eminente em diálogo e, portanto, tem uma tarefa prática: educar os estudantes que podem realizar o papel de
intermediários e intérpretes entre duas tradições religiosas. Pelo contrário, até mesmo isso é
verdade das instituições religiosas como tais.

Metas práticas da Religionswissenschaft Prática
Em face dos levantes dramáticos sociais e políticos ao redor do mundo, a Ciência Prática
da Religião hoje se encontra situada em contextos alterados ou até mesmo novos. A Religionswissenschaft Prática se tornou parte de comunicação e processos de reflexão. Ele faz um esforço para reagir contra problemas urgentes induzidos pelas religiões com os meios da Ciência
Prática da Religião. Participa na resolução a resolver esses problemas, comunica seus pensamentos para as pessoas que trabalham nesses campos práticos. Durante os últimos anos, as
Ciências Sociais vem avaliando a religião e espiritualidade de novo e de forma mais positiva.
As religiões não são mais sistemas marginais efêmeros para a análise política e social da realidade. Hoje em dia alguns analistas sociais calculam com muito mais força o fator religião/ões
sempre que a avaliação complexa, local ou global da situação e estratégias práticas deveriam
ser planejadas para processos de desenvolvimento sustentáveis. Essa mudança de paradigma
tem emergido em várias áreas de pesquisa diferentes: política social, mediação, Ciência Política, estudos de conflitos, planejamento familiar, bioética, migração, gestão, relações internacionais, religião, direito, Economia e ética profissional, ética transcultural, para citar apenas
algumas áreas de pesquisa. O perfil em relação ao conteúdo do Religionswissenschaft Prático
reside em seu foco em problemas sociais, individuais e societais. No que diz respeito às futuras
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questões pertinentes preocupadas que Religionswissenschaft Prático possa fazer uma importante contribuição à decodificação, tomada de decisão, planejamento e implementação.

Questões individuais
e sociais de toda a cultura societal
Seja sobre os métodos pelos quais as pessoas são geradas ou mesmo “produzidas”, sobre
restrição da moça ou o problema do véu: a Ciência Prática da Religião pode trazer em sua
competência instituições de caridade, serviços sociais, centros de aconselhamento religiosos.
A Ciência Prática da Religião pode ser ‘aplicada’ no turismo, áreas ocupacionais específicas
para imigração, cuidado estrangeiro, trabalho social e cuidado geriátrico. Os trabalhadores
imigrantes turcos na Alemanha estão envelhecendo e se tornaram pensionistas nesse meio
tempo. Trabalhar com a educação de adultos e idosos oferece uma vasta gama de atividades
para a Ciência Prática da Religião. Pertence aos principais objetivos básicos da Ciência Prática
da Religião produzir informações sobre as características religiosas de estrangeiros ou até
mesmo pessoas desconhecidas a fim de promover uma melhor compreensão das culturas, e
esperançosamente diminuir e eliminar preconceitos.
No campo de saúde/doença a competência de Religionswissenschaft Prático se tornou indispensável, também. O problema de e.g. Mulçumanos no hospital envolve um vasto espectro
relevante para Religionswissenschaft Prático: Comida, importância de visitas, fotos púbicas,
oração, sofrimento e contato com pessoas mortas, enterro. Vários campos do jornalismo, a
área de diplomacia, consulta e atividades de instrução dentro do contexto internacional são
campos integrais e substanciais de atividade para a Ciência Prática da Religião.

Muitas sociedades de hoje são formadas por “fatos pluralismo” (John Rawls). Esta não é,
definitivamente, nenhuma aparência passageira, mas um sinal duradouro da cultura política
das democracias modernas. À luz do pluralismo de valores factualmente existente, a Ciência
Prática da Religião pode se concentrar no campo de pesquisa e prática de mediação de conflitos. Mas: Conhecimento sobre a prática não é suficiente; conhecimento para praticar está em
jogo. Ele tem a ver principalmente com a criação de conhecimento aplicável.

Crítica de(a) religião(ões)
O segundo problema de campo da Ciência Prática da Religião é a crítica da religião para o
propósito do tratamento crítico das religiões. A vagueza religiosa dos nossos dias ofereceu o
fato como um pato leva para a água que mais e mais contemporâneos mergulham em mundos
religiosos estrangeiros. Muitos estudantes tem perguntas para a Ciência da Religião decorrenCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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tes do horizonte do mundo atual das religiões e/ou resultante de encontros com adeptos de
outras religiões.

Não só alunos feministas se interessam por assuntos específicos para mulheres, tomam
partido comprometidamente se o papel da mulher ou problemas sexuais-éticos estão em discussão. Muitos são motivados por questões sobre justiça, paz e integridade de criação. Mais
e mais contemporâneos esperam da Ciência da Religião orientação e guia para a prática, i.e.
facilidades para uma classificação crítica de fenômenos religiosos ou religiosamente instrumentalizados.
A “crítica de religião/ões” tem sido controversamente discutida dentro da Ciência da Religião. Desde o Iluminismo e a tese da secularização da religião (sg.) tornou-se objeto de crítica.
O fato de que as próprias religiões oferecem potenciais críticas tornou-se visível em diferente
movimentos de renovação religiosa.
Julgar tradições religiosas de seus próprios critérios éticos — “crítica interna das religiões”,

como eu prefiro chamá-la — é menos problemática que “crítica externa” decorrente de padrões externos que precisam ser revelados. A Ciência da Religião estando interessada na verdade histórica se depara com fronteiras se mais do que a verdade histórica for exigida. Fanatismo religioso, radicalismo, fundamentalismo, terrorismo, escravidão, supressão das mulheres
são fenômenos religiosos que não podem ser analisados de forma acrítica no entanto. Mesmo
dentro das tradições religiosas tal atitude mental e justificação são extremamente criticadas,
em certa medida. Uma das tarefas mais importantes da Ciência Prática da Religião é demonstrar a diferenciação interna de tradições religiosas o mais claro possível. Embora uma suposta
maioria dos colegas irá opôr-se: Não há necessidade da Ciência Prática da Religião parar lá e
representar um ponto de vista insípito e esgotado, frequentemente sem visão alguma. No entanto, não manifestar opinião é definitivamente um ponto de vista.

Johann Gottfried Herder (1744-1803) ilustra um exemplo apropriado para a Ciência Prática da Religião que não deveria parar para oferecer uma posição qualquer q seja. Em seu ensaio
“Vom Fortschreiten einer Schule mit der Zeit” (1798) Herder procura por uma porta dos fundos do relativismo cultural. Pupilos deveriam aprender “a admirar […] e a amar”, ainda devem
ser capazes de avaliar estranhos fenômenos culturais. Eles ainda tem que aprender a “odiar,
desprezar, abominando o que é repugnante, hediondo e depreciativo, caso contrário nós nos
tornaremos assassinos mentirosos e desleais da história da humanidade”.14 “Liga das Nações

Religiosa” (Religiöser Menschheitsbund) de Rudolf Otto, fundada em 1921, foi animada por
tal espírito. A intenção da Liga foi criar o “se tornar consciente da humanidade”. Hans Küng
viajou ao redor do mundo e fez campanha por valores éticos básicos que são inalienáveis e inegáveis independentemente da religião e nacionalidade através de seu “Projeto Mundo Ethos”.
De acordo com Küng há um código mínimo de conteúdo de um humanismo que é expressado
na explicação dos Direitos Humanos das Nações Unidas. As críticas de Küng repetidas vezes
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apontam para o fato de que um consenso mínimo em uma ética mundial permanece abstrata
e formal demais para ser capaz de se tornar concreto e prático.

Os objetos da Ciência Prática da Religião, suas afirmações, textos escritos e verbal potencialmente alteram existência. Eles querem dar conselhos, fornecer opiniões, para que os destinatários possam deixar seu estado de desorientação. Invés da construção de um mundo-ético
com consenso mínimo as tradições religiosas deveriam ser testadas para sabedoria profunda
e posições básicas. Entre diversas tradições religiosas há não somente diferença, pluralidade
arbitrária, incompatibilidade completa. Efetivamente existem áreas sobrepostas com convicções concordantes.

Mediação da(s) religião(ões)
A Ciência Prática da Religião concentra-se em religiões concretas do passado e do presente. O pesquisador sempre se depara com religião(ões) como uma entidade composta de
diferentes dimensões: comunidades, ações, ensinamentos, experiências. A investigação de
religião(ões) requer a consideração adequada das inter-relações das religiões, suas imagens
uma das outras, os determinantes políticos-econômico-sociais bem como sua mediação distribuidora e múltipla para o público em geral. Eu uso para distinguir entre formas primárias
e secundárias de mediação religiosa. Mediação primária tem a ver com os conteúdos e processos de mediação da própria religião de alguém para as próprias crianças e adolescentes
de alguém (i.e. RE). Mediação secundária é sobre as agências e impactos de mediação por
comunicadores, mídia e destinatários públicos não pertencentes a uma determinada tradição
religiosa. Religiões são usadas publicamente: em discursos, cultura popular como quadrinhos,
romances de ficção científica e filmes, histórias criminais, desenhos animados, até mesmo em
propaganda comercial. A mídia transporta informações em uma extensão considerável sobre
outros países, culturas e religiões.

Aprendizagem social ativa experiencial
Uma quarta área da Ciência Prática da Religião é o campo do que pode ser chamado de
aprendizagem experiencial. O comportamento religioso dos povos individuais não pode ser
suficientemente compreendido olhando simplesmente para seus escritos sagrados e os comentários eruditos de seus intérpretes. É preciso ir até as pessoas, métodos empíricos tem de
ser empregados. Em um seminário sobre “Comer e Beber em tradições religiosas” na Universidade de Colônia diversos grupos de trabalho tiveram que se preocupar com questões sobre
comida sagrada permitida/proibida em diversas tradições religiosas Judaica, Islâmica, Asiática e Cristã. Algumas perguntas foram dadas, outras os alunos tiveram que elaborar por si mesmos. Os participantes estabeleceram contatos com mulçumanos, judeus, budistas e cristão
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ortodoxos, fizeram refeições comuns com representantes de tradições religiosas. Assim, um
acesso incomum a uma tradição religiosa estrangeira foi possível. Tais encontros com pessoas
de outras religiões e fés com quem os alunos podem se comunicar, beber e comer, demonstra
as vantagens de aprendizagem ativa, social e experiencial. Eles confirmaram que já no estudo
da universidade esse tipo de aprendizagem religioso-científica leva a prontidão e capacidade
de cooperação inter-religiosa.

Aprendizagem Inter-religiosa
A ideia de Ninian Smart (1927-2001) de fundar uma “Academia Mundial das Religiões”
onde acadêmicos e representantes de religiões poderiam se encontrar para trocar ideias foi
atacada pelo Conselho dos Guardiões da Ciência da Religião.15 Desde o Congresso de Marburg
(1960) a Ciência da Religião e religião/ões tiveram que ser separados de uma vez por todas.
Os signatários do Congresso de Marburg favoreceram Religionswissenschaft como uma disciplina científica.
Qualquer que seja o uso subsequente feito pelo indivíduo acadêmico de seu conhecimento especial e qualquer que seja a função
sociológica analisável da atividade científica em qualquer situação histórica e cultural específica, o éthos (sistema de valores) de
nossos estudos em si mesmos […]. Pode ou pode não ter espaço
para organizações nas quais estudantes de religião se juntam com
outros a fim de contribuir a sua parte para promover certos ideais
— nacional, internacional, político, social, espiritual e de outra
forma. Mas essa é uma questão de ideologia individual e compromisso, e não deve, em circunstância alguma, ser permitido a influenciar ou falsear o caráter do IAHR” (Associação Internacional
de História das Religiões).

Essa máxima tem em si próprio um caráter zeloso ‘religioso’ e claramente lembra afirmações dogmáticas clericais do seguinte tipo: “Se alguém diz […], anathema sit”. Mas Zwi Werblowsky, que formulou esses “pressupostos mínimos básicos” da declaração radical de Marburg,
representa uma visão old-school da ciência e teoria científica — julgada de Derrida e seu conceito de aplicação. 50 anos depois Marburg deveria ter chegado ao ponto onde não há ciência
sem responsabilidade.
Em seu ensaio “Responsabilidade de Cientistas” (1968) o escritor americano, dramaturgo,
romancista e psicoterapeuta Paul Goodman (1911-1972), mais conhecido como crítico, escreveu frases que podem facilmente ser aplicadas a Ciência Prática da Religião: “Desde que na era
moderna a tecnologia científica tem efeitos potencialmente, realmente destrutivos e profunCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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dos, para o meio ambiente, a escala humana, qualidade de vida, e liberdade humana, cientistas
tem que assumir a responsabilidade pelas aplicações tecnológicas que eles viabilizam:

(a) Eles devem recusar-se a cooperar com aplicações que sejam humanamente duvidosos.

(b) Eles devem avaliar e criticar aplicação tecnológica

(c) Eles são responsáveis por explorar os efeitos remotos de aplicação tecnológica.
(d) Eles devem informar o público sobre suas descobertas na área.

(e) Para compensar a negligência do passado, eles devem se engajar em atividade política para tentar desfazer o dano que eles tem cooperado a produzir), e.g. em armamentos ou perturbação a ecologia”.16

A história das religiões que entram em contato uma com a outra acelerou depois de Marburg. O mapa da disseminação geográfica das religiões tem que ser traçada de novo. Diálogo
— a palavra sinal para certas tendências de atitude e comportamento é um conceito emocionalmente altamente ocupado com um campo semântico vago. Na nossa área de problemas o
termo diálogo significa processos comunicativos mútuos em níveis diferentes:
1. A Ciência Prática da Religião encoraja cooperação inter e/ou transdisciplinar com as
ciências empíricas (Ciências Sociais, Psicologia, ciências culturais, Teologia Prática
etc.).

2. Ciência Prática da Religião se refere a relação de ciência e religião(ões). A mera existência da Ciência da Religião não somente serviu para conhecer a autoimagem das
tradições religiosas mas também para mudar isso. Sua pesquisa histórica-crítica
tem sido de grande benefícios para o processo de purificação das religiões. Abalou
a ingênua autoconfiança das religiões, relativizou reivindicações concorrentes ao
absoluto. Ciência da Religião Filológica-histórica também de forma indireta e involuntariamente levou influência sobre correntes de pensamento embora pequenas, influentes dentro diferentes religiões. Foi, em parte, um gatilho para novas orientações
e movimentos da Renascença.

3. A função crítica da Ciência Prática da Religião e seu impacto sobre a religião é só um
lado da moeda. Não menos relevante são — ao contrário — os efeitos da religião na
Ciência da Religião. Essa perspectiva tem consequências para a Ciência da Religião:
Os crentes deveriam ser isentos de seu status de objeto e participar de maneira dialógica como parceiros nas investigações.

4. A Ciência Prática da Religião diz respeito a processos de comunicação não somente
entre as ciências, não tem apenas a ver com a interação entre religião e tradições
religiosas. A Ciência Prática da Religião diz respeito além da relação de diferentes
religiões umas com as outras e com aprendizagem inter-religiosa. Até agora estudos
dos processos e estudos teórico-metodológicos de aprendizagem inter-religiosa são
pouco representadas em Ciência da Religião. A Ciência Prática da Religião pode ser
um fator de reorganização desejável na relação de religiões de uma a outra:
•

Por instigação orientada de pesquisa de campo e apresentação adequada dos resultados, Ciência Prática de Religiões deveria colocar os problemas das relações históricas e sistemáticas entre as religiões e do Cristianismo mais forte no centro de sua
pesquisa
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•
•

Uma tarefa importante da Ciência Prática das Religiões é investigar as atitudes
recíprocas, preconceitos e estereótipos. Juntamente de outras disciplinas Ciência
Prática da Religião analisa a surgimento e transmissão de atitudes fatais e padrões
de percepção.
Ciência Prática da Religião proporciona assistência para o diálogo (em diferentes
níveis) ao fornecer aos respectivos representantes das tradições uma visão abrangente e matizada de religiões.
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História das Religiões:
breve panorama histórico e situação atual
no Brasil1
Fernando Torres-Londoño
A tarefa do historiador não é mais, simplesmente,
a de narrar uma (ou mais) história(s) de vida(s),
mas analisar como e quando dada posição/situação foi construída,
através de que mediações, através de quais representações
uma determinada experiência histórica foi descrita, c
omo foi construído um personagem, um contexto, uma “realidade”. Temos mais um diálogo, uma conversa com o passado,
em vez de uma reconstrução do passado
por meio de uma pesquisa documental pura1

Tentar esboçar um panorama da História das Religiões nos confronta com uma multiplicidade tal de trabalhos, tanto de temas como de abordagens, que em uma rápida leitura pareceriam ser raros os pontos de convergência entre os pesquisadores da disciplina. Mais do que
tentar subsumir tal variedade a uma escola específica, acreditamos que as discussões, ambiguidades e discrepâncias que se recuperam em uma avaliação histórica são um elemento que
ajuda a entender uma disciplina que ainda está em processo de formação.

Origens da disciplina
O termo “História das Religiões” teria sido empregado pela primeira vez em 1867 na Alemanha pelo orientalista Max Müller, no âmbito da Religionswissenschaft, para denominar uma
nova disciplina que estava em fase de construção. Seu surgimento, na transição do século XIX
para o XX, se dá no contexto da formulação de uma série de novas disciplinas dentro das Ciências Sociais, tais como a Sociologia, a Psicologia e a Antropologia, dentre outras. Entender a
1 Texto extraído do Compêndio de Ciência da Religião. SP: Paulinas/Paulus, 2013.
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disciplina que estava sendo modelada não apenas interessa na perspectiva da história das
Ciências Humanas, mas é de importância para acompanhar a sua evolução, alcance e limitações.

O núcleo da nova disciplina, tal como colocado Max Müller, são as religiões. A expansão
colonial da segunda metade do século XIX, que fez com que as potências europeias disputassem espaço na África e Ásia, teria feito emergir um forte interesse pelo Oriente. Dentre outros
aspectos, esta curiosidade se desdobrava no interesse pelas religiões “dos outros”, tanto nos
meios cultos como nas academias, na perspectiva da tradição iluminista e do romantismo e
dentro do desenvolvimento do pensamento social, do aparecimento da Arqueologia e do desenvolvimento dos estudos filológicos.2

Embora o foco da disciplina tenha sido a religião desde o início, havia necessidade de especificar a aproximação que se propunha em relação a este objeto, principalmente para diferenciar esta abordagem de uma aproximação confessional.3 Assim, na conjunção de termos (história e religiões) a denominar a nova área de estudo, embora o peso recaísse sobre o segundo
termo, o primeiro define a modalidade de abordagem. Porém, e pelo fato de o objeto de estudo
serem as religiões, a disciplina acabou apresentando uma série de particularidades e especificidades que não se observam em outras áreas da história, mesmo que de interseção. Um dos
motivos que dá a esta área tal especificidade decorre do fato de muitas vezes ter-se lançado
mão de instrumentos analíticos para abordar o objeto “religião” fortemente modelados pelas
características do objeto em si e não pela tradição da disciplina história ou do saber histórico.
Acompanhar a forma em que se configurou a disciplina à luz dos significados que estavam
sendo elaborados ajudará na compreensão de um fenômeno a atrair tanto interesse.
No Congresso de História das Religiões de 1900, no qual foram lançadas muitas das premissas da nova disciplina, definiu-se um campo de estudo que buscava avaliar as origens das
religiões e as suas evoluções através de uma análise comparativa dos seus elementos. Não é
coincidência que uma abordagem analítica desta ordem tenha emergido apresentando como
foco as religiões da Ásia (Oriente Médio, Índia e China), que em muito se ajustavam à ideia
consagrada no Ocidente daquilo que se entendia por religião, conceito regido pelo modelo
judaico cristão. Assim, pelo fato de haver fortes analogias em estrutura e conteúdo entre as
religiões do Oriente e a “religião modelo ocidental” a análise comparativa de elementos surgia
quase como uma abordagem objetiva. A ênfase neste tipo de abordagem fez com que, paradoxalmente, a disciplina, que no século XIX ficou consagrada como História das Religiões, mais
do que fazer a história das religiões, praticasse um estudo analítico-comparativo em que se
estudavam mitos e ritos das religiões, tendo como modelo estruturante a religião cristã.4
O modelo que se impunha entre os estudiosos que se afiliavam a esta disciplina era o de
uma abordagem científica das diferentes religiões partindo do estudo filológico dos textos
religiosos através de uma análise comparada. Foi daí que surgiu a formulação de História Comparada das Religiões que inspiraria inúmeros trabalhos na primeira metade do século XX. No
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projeto de realizar a comparação entre as religiões, foi-se delineando um roteiro que incluía o
estudo dos textos escritos ou tradições orais fundadoras das religiões, examinando sua composição e temática; a compilação das versões dos diversos mitos; a sistematização das concepções e manifestações da divindade e a confecção de inventários com as descrições das práticas
ritualísticas, entre alguns dos aspectos mais importantes. A comparação operava mediante a
identificação de analogias e o confronto de diferenças nos mais variados aspectos e levando às
mais variadas induções. Em vários destes trabalhos a comparação culminava em formulações
que apontavam para aquilo que seria a “essência da religião entre povos da Austrália, Polinésia, Melanésia e África”. Assim, a produção da História das Religiões desse período, além de
gerar volumosas informações sobre as noções e práticas religiosas dos “povos primitivos” e da
“antiguidade”, permitiu constituir um repertório próprio no qual a história religiosa se confundia com a História das Civilizações e da própria condição humana. Tal produção, assim como
os avanços das Ciências Sociais da época com suas novas indagações, levaram alguns autores
a se aproximarem dos estudos fenomenológicos. Na Alemanha, seguindo as formulações de
Joachim Wach de 1924, a História da Religião ou Ciência da Religião Histórica seria uma das
duas colunas da Ciência da Religião, sendo a outra a Ciência da Religião Sistemática.5

Ao longo do século XX, as academias da Alemanha, Inglaterra, França e Itália, países nos
quais houve uma considerável produção, elaboraram compêndios enciclopédicos de Histórias
das Religiões em vários volumes que pretendiam dar conta inicialmente de todas as religiões,
incluindo posteriormente outras manifestações religiosas. Na diversidade descrita, foram incluídas também categorias como a do xamanismo, elaborada a partir do estudo de práticas
religiosas em regiões de caçadores da Ásia, África e América, observada nos séculos XIX e XX
por missionários, agentes coloniais e viajantes.

Na França, consagrou-se a formulação da Histoire des Religions e seus seguidores se organizaram em torno da Revue de l’histoire des religions. A produção em francês sobre as religiões
desde a antiguidade permitiu que Henri Charles Puech organizasse uma monumental Histoire
des Religions, que aborda inclusive a antiga religião dos sumérios, o Budismo chinês, as religiões árticas sem tradição escrita e os movimentos religiosos modernos de aculturação na
Indonésia. Foi publicada em1970 pela editora Gallimard, com a introdução elaborada por Angelo Brelich, chamada Prolégomèns à une Histoire des Religions. Na Itália, merecem destaque
as obras de Pettazzoni, De Martino, Brelich, Sabatucci, Bianchi.

Em paralelo a estas obras enciclopédicas, surgem outros tipos de estudos como, por exemplo, um de ampla divulgação durante o século XX: o Manual de História das Religiões, de Mircea
Eliade. O exame da organização do texto revela um novo entendimento a respeito do que seria
o objeto de estudo da História das Religiões. O autor não apresenta como objeto de análise as
religiões; antes começa por formular uma morfologia do sagrado e passa a postular grandes
temas como os cultos ao sol e à lua, à água e à terra, para passar a examinar o que postula como
sendo os espaços sagrados e centros do mundo para diversas culturas.
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Se, na perspectiva de Eliade a religião estruturada em textos, práticas e cultos cede espaço
ao sagrado, em outras perspectivas e abordagens começa a ser enfatizada a questão da experiência mística, o que leva a disciplina ao encontro da Psicologia, nas fronteiras da Psicologia
da Religião.

Assim, um breve panorama das produções realizadas no marco da História das Religiões
permite pôr em evidência que houve várias formas de entendimentos do que seria ou deveria
ser a História das Religiões ao longo do século XX. Para alguns ela deveria se localizar dentro
da Filosofia da Religião, para outros ela seria uma disciplina análoga à História Eclesiástica,
mas que se ocuparia de várias religiões; há também aqueles que entendem que ela deveria
examinar as religiões na sua diversidade a partir da utilização de rigorosos métodos críticos.6

Assim, chegou-se a usar a denominação General Science of Religions, e nas academias da América do Norte e do mundo anglo-saxão foi-se configurando como Ciência da Religião. A associação internacional que reúne seus estudiosos adotou o nome de The International Association
for the Study of the History of Religions,7 que até o dia de hoje reúne estudiosos provenientes de
vários campos das Ciências Sociais, mas que se entendem como cientistas da religião.
Na perspectiva de abordar o desenvolvimento da História da Religião no Brasil, optamos
por privilegiar a história e a produção daquelas escolas que se constituíram nos principais
interlocutores para aqueles que trabalham na área, ou seja, as escolas da França e da Itália.

História da Religião na França
Há na França três grandes vertentes que trabalharam a História da Religião nos últimos
cem anos, dialogando e cruzando-se nas suas pesquisas, mas que mantêm posturas diferentes
em relação ao objeto de estudo.

A primeira vertente é a da História Eclesiástica, feita por clérigos a serviço da Igreja Católica seguindo o modelo de Eusébio de Cesareia, que tem uma longa tradição na França. Marca
uma abordagem feita dentro da própria religião, não apenas por pessoas que a professam, mas
por membros do clero com uma clara tendência apologética, porém com uma sólida e longa
tradição de trabalho.
Na primeira metade do século XX, pessoas ligadas à História Eclesiástica migraram para
as universidades e, embora continuassem trabalhando com a História da Religião, começaram
a esboçar algumas particularidades que os diferenciaram do grupo da História Eclesiástica.
Continuaram tendo como núcleo o Cristianismo, porém se afastaram da postura apologética
ancorada na condição do serviço à Igreja e à Fé. Essa vertente que se distancia da instituição
religiosa acaba ganhando uma maior legitimidade científica e universitária.8

Uma terceira vertente da História a ter a religião como objeto de estudo surge dentro da
linha de história laica, especificamente na imbricação entre história cultural e história religioCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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sa.9 A interação entre as duas áreas nem sempre é vista como válida e muitos entendem haver
necessidade de separação, tanto institucional como teórica, entendendo que a história religiosa não deva ser entendida como “uma província da história cultural” pelas ambiguidades que
daí podem resultar. Para Lagrée, a expressão “religião e sociedade, religião e cultura”, poderíamos até dizer história e religiões, apresenta o problema do modo em que se lê a conjunção
“e”. O que numa perspectiva pode querer indicar uma interface, em outro tipo de leitura pode
levar à hierarquização e terminar por reduzir uma área à outra. Nesse sentido, existiria o risco
de o religioso ficar reduzido a um simples “binóculo particular” para a observação do objeto
social. Para Lagrée este agnosticismo metodológico encontra-se compensado por uma espécie
de “confessionalidade rasteira e inconfessada”.10
Outra particularidade do recorte do religioso apontada por Lagrée é a que se refere ao
“recuo dos estudos sobre o que, no religioso, conservou uma visibilidade própria na época
contemporânea”.11 O autor aponta para o fato de que na França se examina a cristandade tradicional do mundo rural, porém não se olha para a cristandade da cidade. No entender do autor, o estudo do fenômeno religioso nas cidades pode representar o encontro entre a história
religiosa e a história cultural.
No que se refere à metodologia destas linhas, destacam-se abordagens do tipo tanto quantitativo como qualitativo. A metodologia quantitativa, tipicamente francesa, marca o encontro
entre a escola dos Annals e o Direito Canônico (Gabriel Le Bras), com ênfase na elaboração de
“mapas da prática religiosa da França rural”12 (1947), que, dentre outros aspectos, privilegiam

a observância das normas da confissão pascal. Esta linha dá origem a uma série de monografias históricas das dioceses, à publicação dos dados das visitas pastorais e de questões referentes ao recrutamento eclesiástico e das ordens religiosas, sob o ponto de vista quantitativo,
porém aborda também o estudo serial das imagens religiosas e a evolução das sensibilidades.
Outra forma de abordagem é a do tipo qualitativa, “interessando-se mais pelas formas de
expressão do sentimento religioso do que pela contabilidade dos gestos”. E teria uma origem
intelectual dupla: por um lado a história das mentalidades quer medieval (Duby e Le Goff),
quer moderna (Febvre e Delumeau), porém também com forte influência da Antropologia religiosa italiana: quer da versão religiosa de Giuseppe de Luca e Gabriele De Rosa, quer da
versão laica com Ernesto De Martino e Antônio Gramsci. Da convergência entre a história das
mentalidades e a Antropologia italiana, nasce o interesse pela religião do maior número, das
estruturas do sentimento religioso e a segunda leitura dos grandes documentos do folclore e
da etnografia.13

Alguns aspectos apontados por Lagrée merecem destaque: “A marginalização do caso religioso nas sociedades modernas cria as condições de diluição, mesmo de desparecimento,
do objeto religioso no objeto cultural, inclusive através das múltiplas metáforas por onde o
religioso pode instalar-se na modernidade: mitos políticos, religiões seculares, deuses do estádio ou do espetáculo”.14 Outro ponto importante é a indagação que o autor faz a respeito de
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

128

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

se é possível compreender o fenômeno religioso sem dele participar. Para Lagrée, a tradição
universitária francesa continua dominada por uma história “ostensivamente cultural do fato
religioso”,15 explicitando sua abordagem como “história social do religioso”, sob a influência
de Durkheim, Siegfried e Weber.16 Na visão do autor, a história das mentalidades representada por autores como George Duby seria uma “tentativa exemplar de junção do religioso e do
cultural”.17 Haveria nesta abordagem o predomínio de uma herança de “agnosticismo metodológico” pela qual se paga um preço: fugir das questões centrais que constituem o núcleo das
crenças.18 Seria como abdicar de entender o Homo religiosus. Seria certa marginalização do
oficial, da liturgia e do interesse pelo que constitui “as margens mais ou menos periféricas do
caso religioso, desde as devoções particulares até a ação social, que permitem contornar de
certo modo o essencial, o ato de fé”.19
Todos os aspectos antes abordados acabam configurando o que poderia ser chamado de
uma formulação francesa da História Religiosa. Ela tem como características ser feita a partir
da universidade, em departamentos ou faculdades de Ciências Humanas; ser feita por acadêmicos, que na sua grande maioria não são clérigos; em diálogo com a Historiografia, com as
Ciências Humanas, a Etnologia, a Sociologia, a Psicologia, a Geografia, a Economia, a Ciência
Política; desenvolvida no marco da secularização, mas ancorada na preocupação de entender
a religião na França.

História da Religião na Itália: Escola de Roma
Na Itália, Rafaello Pettazzoni começa, por volta de 1920, a postular a História das Religiões
como uma disciplina com campo próprio que se define a partir da escolha do seu objeto: o
estudo das religiões inseridas na história. Para Pettazzoni, não existe “a” religião; ele entende
que o uso do termo na forma singular remete a uma formulação abstrata, pois as religiões se
desenvolvem em situações históricas dadas. A religião seria uma formulação ocidental relativamente recente nascida dentro da tradição judaico-cristã de pensamento. Essa noção não
está presente nas diversas religiões fora da Europa. O autor também considera que o termo
“politeísmo” seja uma abstração elaborada com base na afirmação do monoteísmo da tradição
judaico-cristã e considera que teria existido um “monoteísmo primordial” nas origens de todos os povos. A partir da análise da noção de ser supremo nas diferentes religiões, Pettazzoni
postula que o politeísmo estaria na origem das religiões, sendo que o monoteísmo teria surgido como reação em algumas condições particulares.
Para Pettazzoni, a História das Religiões terá no método comparativo seu grande instrumento. As diversas religiões devem ser estudadas nas suas origens, nas suas permanências
e mudanças para que, comparativamente, sejam estabelecidos tanto os aspectos gerais que
estão presentes nelas como suas particularidades.
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A abertura para as religiões fora da Europa marca as preocupações dos seguidores de Pettazzoni e os leva a se aproximarem da etnologia que, no âmbito de grande tensão, apresentava
para o Ocidente as particularidades dos povos ditos “primitivos”. Nesse contexto, em que a etnologia se abria e se indagava perante a alteridade representada pelas culturas de continentes
como África e América, a crítica dos conceitos iniciada com a problematização das formulações de “religião”, “monoteísmo”, “politeísmo” continuou com outros conceitos considerados
insuficientes para dar conta de realidades muito distintas como as diversas crenças e práticas
religiosas de povos do mediterrâneo ou de outras regiões.

Um dos conceitos questionados foi o de “magia”, desenvolvido pelo pensamento ocidental
em oposição à “religião”. Coube a Ernesto de Martino, a partir da Antropologia e de diversos
estudos de caso do sul da Itália, fazer a crítica deste conceito. Martino fez conjuntamente a crítica ao conceito de “religião” e de “magia” e, em grande esforço metodológico, reconsiderou a
partir da História das Religiões os conceitos de “sagrado”, “mito” e “rito” confrontando autores
como Mircea Eliade e Rudolf Otto.
O projeto de Pettazzoni de afirmar teórica e metodologicamente a História das Religiões
como disciplina acabou recebendo as reformulações realizadas por vários continuadores, entre eles Angello Brelich. Na sua Introduzione alla Storia delle Religioni, de 1966, Brelich atualiza Pettazzoni ao afirmar que o conceito de religião é um produto histórico, propondo, em
oposição a G. Van der Leeuw e a Mircea Eliade, que é preciso conhecer as religiões para poder
formular um conceito de religião. Para ele, religião é um conceito que não pode ser confundido
com nenhuma religião concreta.20 Segundo Brelich, a História das Religiões como disciplina

autônoma enfrenta uma dificuldade prática: seu modelo ideal é irrealizável. Isso porque em
princípio a História das Religiões se deveria fundar na produção de um conhecimento e de
uma compreensão interpretativa de todas as religiões desde o início da história até o presente,
localizando cada uma delas nos seus respectivos contextos sociais e culturais em que surgiram
e se desenvolveram. Isso significaria, na prática, dar conta de “toda a história humana, algo
claramente impossível”.21 Mas o autor acredita que é melhor lidar com tal dificuldade do que
renunciar a essa visão ampla e deixar o estudo do religioso aos diferentes especialistas (egiptólogos, sinólogos, estudiosos das culturas sem escrita etc.) que por sua vez correm o perigo
de não captar a extensão, particularidade e historicidade, do fenômeno religioso, o que só seria possível através da comparação que aponta para sua antiguidade e para suas condições de
aparecimento. Brelich acredita, pois, que
os problemas da formação de uma religião são acessíveis somente
a quem conhece numerosas formas de religião em relação a formas de civilizações, de modo a poder manter, sobre uma ampla
base de fatos — e não somente sobre um único caso — a conexão
entre tipos de formações religiosas e tipos de tendências culturais
em geral.22
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Posteriormente, em Prolégomèns à une Histoire des Religions, o autor volta a insistir que
a História das Religiões é uma disciplina autônoma. Nesse trabalho Brelich aborda duas definições: a de religião e de História das Religiões. Na primeira definição, continua afirmando,
como Pettazzoni, que as religiões surgem no âmbito de processos históricos particulares e que
neles o religioso pode ter vários sentidos. Para entrar na matéria, ele examina crenças como
as dos “seres sobre-humanos” e suas diversas relações com o real no âmbito da experiência
humana, do mundo real exterior e do psiquismo. Para isso, aborda os mitos a partir das que
seriam suas características “especificamente” religiosas e também os ritos, entre eles os de
“passagem” e os “mágicos”. O autor também analisa as funções protetoras de diversas crenças e práticas em relação às atividades humanas como as oferendas, os sacrifícios, as festas,
e nelas destaca a presença dos sacerdotes. Assim, acaba por formular um conceito amplo de
religião: um complexo de instituições, organizações, crenças, ações, comportamentos que se
modificam a partir de novas situações e que visam regular e influir um mundo essencialmente
não humano, mas relacionado com o humano e investido de valores.23

Na segunda definição, Brelich, afirma o caráter reduzido dos estudos de uma única religião
feito por especialistas, uma vez que se perderia a oportunidade de considerar as múltiplas
possibilidades e formas da presença do religioso nas histórias particulares de cada povo e região. Por sua vez, a consideração das diversas presenças do religioso nas culturas deve colocar
a História das Religiões através do método histórico comparativo em intensa relação com a
etnologia religiosa. É com a criação de uma base comparativa que se pode apontar para as mudanças e assimilações do religioso e também de suas permanências, das chamadas tradições,
dentro dos processos de difusão de diversas culturas. Para Brelich, a História das Religiões,
como autônoma, deve ser entendida como uma disciplina em formação que pode dar conta
desses processos a partir de uma ampla cooperação interdisciplinar e internacional.24

História das Religiões no Brasil
A História das Religiões como formulação e como prática se configura no Brasil no final
da década de 1990, recolhendo os diversos percursos que cientistas sociais e historiadores
tinham trilhado desde a primeira metade do século XX. A disciplina carrega, pois, uma marca
interdisciplinar. O amplo repertório dos estudos que se acolhem sob tal denominação mostra
a importância que o pensamento brasileiro vem dando ao componente religioso na formação
histórica do país. Por sua vez, esse componente religioso é considerado em um leque amplo
de religiões e de religiosidades que vão além do Catolicismo. Ainda, esta produção de conhecimento sobre as religiões e as religiosidades tem se desenvolvido como uma atividade ligada à
produção da pós-graduação brasileira, e o número de trabalhos tem crescido acompanhando
o crescimento dos programas de pós-graduação em Ciências Humanas de todo o Brasil. São
esses alguns dos motivos que fazem com que, como será apresentado a seguir, a História das
Religiões no Brasil não se configure pelo translado ou importação de uma disciplina já formuCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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lada, mas seja um campo em formação com características próprias e claramente diferenciado
do que são as escolas ou tradições da História das Religiões antes apresentadas.

Foi o médico baiano Nina Rodrigues, no início do século XX, que introduziu as primeiras
análises sistemáticas sobre o Candomblé, começando de fato os estudos sobre as religiões
no Brasil. Nina Rodrigues, ao considerar o “fetichismo africano dominante na Bahia”, aponta
também para a profunda devoção que se tinha pelos santos católicos. Depois dele, com Artur
Ramos, também médico e também do Nordeste, nas décadas de 1930 e 1940, começa a se
configurar uma etnografia religiosa dos descendentes de africanos. Autores como Waldemar
Valente começam a tratar do sincretismo religioso presente no Brasil, e, entre as décadas de
1940 e 1950, Roger Bastide começa a apontar para a existência de várias religiões afro-brasileiras, nas quais participações, analogias e correspondências se fazem presentes.25

Em 1961, Cândido Procópio Ferreira publica Kardecismo e Umbanda: uma interpretação sociológica, onde analisa o “continuum religioso mediúnico” que iria do Espiritismo kardecista à
Umbanda. Em 1973, aparece, também de autoria de Ferreira, Católicos, protestantes e espíritas,
no qual, como no livro anterior, o autor aponta para a expansão de outras presenças religiosas
em “contraface do declínio” do Catolicismo.26 Na década de 1970, o leque do estudo do religioso se amplia consideravelmente nas Ciências Sociais, renovando-se também as abordagens a
respeito dos “movimentos messiânicos” ou da religiosidade popular, com as contribuições de
muitos, dentre eles Douglas Teixeira Monteiro, com Os errantes do novo século, obra que examina o contestado levando em conta a religiosidade presente na cultura sertaneja e superando
o mecanicismo imperante nos trabalhos anteriores.

Ainda na década de 1970 e em paralelo com as preocupações sociais que levaram os teólogos e agentes de pastoral a aderir à nascente Teologia da Libertação, surgiram projetos como o
da Cehila (Comissão para o Estudo da História da Igreja na América Latina), fundada em 1973
pelo filósofo e historiador argentino Enrique Dussel, que foi congregando uma série de professores de História da Igreja que queriam ensinar uma história não eclesiástica, não apologética,
com rigor documental e que apresentasse problemas e indagações segundo a perspectiva dos
pobres. Esse projeto foi abraçado no Brasil entre outros por Eduardo Hoornaert, Riolando Azzi
e José Oscar Beozzo, que, além de ensinarem, se propuseram a escrever uma grande obra coletiva em vários volumes: História da Igreja no Brasil; ensaio de interpretação a partir do povo,
obra que formaria parte de uma monumental Historia General de la Iglesia en América Latina,
com 14 volumes, na qual cada país teria a história da sua Igreja, editada pela editora Sígueme
a partir de 1983, coordenada pela Cehila latino-americana e dirigida e idealizada por Enrique
Dussel. Mesmo sendo muito heterogênea nos estilos e nas prioridades de seus autores e refletindo as transformações da Cehila, da América Latina e da Igreja, não há até agora no subcontinente uma obra que se lhe possa comparar.27
O primeiro volume da História da Igreja no Brasil, referente ao período colonial, foi organizado por Eduardo Hoornaert, tendo sua primeira edição em 1975, após a qual se seguiram
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várias outras. O volume inovava em termos de história da Igreja em pelo menos três aspectos:
ao introduzir a formulação de cristandade como expressão que fazia referência à união entre a
Igreja e o Estado, ao inserir a Igreja e o Catolicismo na ordem colonial definida pela prática da
escravidão e ao dar destaque aos leigos e “à vida do povo”.28 Em 1980, sai o segundo volume,
sobre a Igreja no Brasil do século XIX, de João Fagundes Hauck e mais quatro autores. Nesse
volume, a inovação fica por conta de uma abordagem das instituições eclesiásticas dentro do
contexto sociocultural do século XIX e pela introdução em uma parte redigida por Jose Oscar
Beozzo sobre A Igreja e a escravidão e a Igreja e os índios.29 A abordagem da religião na perspectiva de escravos e índios na história da Igreja apontava para a inclusão de setores desconsiderados pela “história oficial”. Posteriormente, seriam incluídas as mulheres, os trabalhadores
urbanos, os camponeses etc. Tanto no primeiro como no segundo volume foi incluída uma parte sobre as Igrejas não católicas redigida por um autor protestante, apontando para a “marca
ecumênica” da Cehila. Essa marca ecumênica levaria aos poucos a transformar o projeto em
história do Cristianismo e posteriormente em História das Religiões.

A obra do grupo da Cehila, que continua ativa até hoje tocada por uma segunda e uma
terceira geração de historiadores, se desdobrou em diversos projetos coletivos editoriais e na
produção de materiais destinados a agentes de pastoral. Seus textos inspiraram inúmeras celebrações no âmbito das comunidades eclesiais de base (CEBs), estiveram por trás das “partes
históricas” de vários documentos da CNBB e forneceram subsídios a teólogos como Leonardo
Boff e José Comblin. No âmbito acadêmico, as obras de Hoornaert, Beozzo, Azzi e outros foram
e em alguns temas continuam sendo referências obrigatórias para trabalhos acadêmicos sobre
a introdução do Cristianismo nos povos indígenas, as irmandades, o Catolicismo popular, a
atuação dos leigos, a romanização e o impacto do Concílio Vaticano II nas igrejas da América
Latina.30

Na década de 1980, com o restabelecimento da democracia e junto com ela da necessidade
de reinterpretar a história do país à luz do presente, dos desafios do futuro e das novas chaves interpretativas, há um estímulo que resulta no crescimento da Historiografia brasileira e
que encontra na afirmação dos programas de pós-graduação terra firme para sua expansão
e renovação. Os temas se ampliam além da história econômica e política. A História Social —
influenciada pelas traduções da Historiografia inglesa de autores como Eduard P. Thomson (A
formação da classe operária inglesa) e da Historiografia francesa reunida em torno do projeto
História (Novos problemas; Novas abordagens; Novos objetos) coordenado por Jacques Le Goff
e Pierre Nora — vê multiplicar seu objetos, entre os quais o religioso. Assim, jovens historiadores se aproximam de sociólogos e antropólogos no seu interesse pelo estudo da religião
segundo uma perspectiva histórica. Também, poucos anos depois, autores que tinham estudado a cultura popular no fim da Idade Média e inícios da Idade Moderna, como o italiano Carlo
Ginzburg e o francês Michel de Certeau, começaram a ser traduzidos ao português e noções
como circularidade cultural e cotidiano passaram a formar parte do repertório da História
Cultural do Brasil.
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No período de 1984 a 1994, segundo um levantamento feito por José Oscar Beozzo, a
partir de uma publicação da Associação Nacional de Professores Universitários de História
(Anpuh), 17 cursos de pós-graduação em história produziram 38 doutorados e 127 mestrados
cuja principal temática era o religioso. A grande maioria dos doutorados (34) foi defendida na
USP, que contava com uma pós-graduação mais consolidada, já os mestrados apontam para
uma distribuição maior das instituições (14) e das regiões (Centro, Sul, Nordeste, Centro),
mostrando que começavam a ser pesquisadas problemáticas locais e regionais, assinalando
uma tendência que se tem consolidado com o aumento significativo de programas de pós-graduação na maioria dos estados da União. Esse levantamento também aponta para um grupo
expressivo de pesquisadores e pesquisadoras a trabalhar com temáticas religiosas nos seus
mestrados, continuando nessa perspectiva no doutorado, ajudando a criar linhas de pesquisa
que relacionam história e religiões, sendo que muitos deles atuam na área até o presente, formando outros pesquisadores.
Nesses anos, predominaram as temáticas relacionadas à Igreja Católica e ao Catolicismo,
abordando as ordens religiosas, as associações de leigos, a Ação Católica e a atuação dos bispos reformadores, mas também foram estudados os processos inquisitoriais, os cristãos-novos, os feiticeiros e os blasfemos, como também as manifestações da religiosidade popular. As
temáticas, além dos interesses do momento, espelham influência das fontes, em particular as
provenientes de arquivos eclesiásticos que se abriam a historiadores leigos como no caso dos
de São Paulo, Mariana, Rio de Janeiro, o da CNBB em Brasília e os processos dos tribunais da
Inquisição da Torre do Tombo em Lisboa. Nas abordagens teóricas há a influência de autores
como Michel Foucault ou Antônio Gramsci. Ao mesmo tempo e ao contrário da Historiografia
da Cehila, que mesmo crítica e ecumênica se faz segundo a confessionalidade, esta nova Historiografia que nasce através desses doutorados e mestrados leva de fato até hoje o sinal do que
Michel Lagrée chamou de “agnosticismo metodológico”.31

Na década de 1990, consolidaram-se as linhas de pesquisa que relacionavam história, religiões e religiosidades, criaram-se disciplinas acadêmicas e ofereceram-se seminários sobre a
História das Religiões na PUC-SP, na USP, na Unesp e na UFF. A configuração de uma área, mesmo que informal e difusa, permite que em 1997 se inclua na obra Domínios da História (um dos
compêndios mais editados no Brasil sobre teoria e metodologia da história) o artigo “História
das Religiões e das Religiosidades”, de autoria da Jacqueline Herman (doutora na UFF em 1990
com uma tese sobre Canudos), no qual se apresentava a origem da disciplina, suas escolas e se
pontuava o que estava sendo feito no Brasil.32

Outras evidências de que a História das Religiões é uma área em crescimento e afirmação
dentro da Historiografia foi dada pela criação em 2003 do Grupo de Trabalho de História das
Religiões e das Religiosidades da Associação Nacional dos Professores Universitários de História que se reúne desde 2005, e que até 2012 já realizou quatro encontros nacionais. O GT
(Grupo de Trabalho) também fundou a Revista Brasileira de História das Religiões, com catorze
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números publicados até setembro de 2012. Também a partir do ano de 2000 passaram a ser
publicados números sobre a História das Religiões por parte das mais qualificadas revistas de
História, como a Revista Brasileira de História, a Revista Tempo, a Estudos de História, Trajetos
e Projeto História.

O conjunto de artigos, de livros publicados, das dissertações e teses defendidas e das centenas de trabalhos apresentados nas reuniões nacionais da Anpuh aponta para a consolidação
das religiões como objeto de conhecimento por parte dos historiadores e historiadoras brasileiros. Com essa produção — que, além do Catolicismo, aborda, segundo a ciência histórica, as
Igrejas protestantes, o amplo campo pentecostal, as religiões afro-brasileiras, o Espiritismo, o
Judaísmo (tanto o colonial como o atual) e começa a pesquisar a presença islâmica no Brasil
—, pode-se afirmar que os historiadores brasileiros estão fazendo História das Religiões e
não de uma única religião, resultando disso a intensificação do diálogo interdisciplinar com
as Ciências Humanas, a multiplicação das possibilidades documentais, incluindo os registros
orais e a cultura material e a constituição de novas metodologias de análise. Isso tem sido feito
entendendo que as religiões estão inseridas dentro da cultura e que os atuais debates sobre a
História Cultural e sua aparelhagem conceitual são pertinentes às reflexões teóricas e metodológicas da História das Religiões.33

Em 1999, por iniciativa dos professores da linha de pesquisa “Religiões e Visões do Mundo”
do programa de Pós-graduação em História da Unesp de Assis e de professores de programas
de pós-graduação em Ciência da Religião, Psicologia, Filosofia e Ciências Sociais, surge a Associação Brasileira de História das Religiões (ABHR).34 Desde o início, a ABHR promoveu através
de seus eventos anuais e outras iniciativas o estudo científico da religião, de forma multidisciplinar além das fronteiras epistemológicos das disciplinas e com uma preocupação de acompanhar a pesquisa das mudanças no campo religioso. Esse interesse tem estado sempre presente através de debates sobre a religiosidade popular, a expansão das crenças esotéricas, o
crescimento do pentecostalismo e a transnacionalização das religiões brasileiras, entre outros
aspectos da atual situação do religioso no Brasil.
Assim, nos treze simpósios que foram celebrados até 2012, a ABHR foi se consolidando
como um espaço acadêmico de agregação de todos os estudiosos da religião, já que ao grupo
inicial se juntaram cientistas políticos, semioticistas, teólogos, geógrafos, os quais têm desenvolvido um rico debate teórico e metodológico. Dessa forma, a ABHR tem feito jus a sua filiação
em 2001 à International Association for the History of Religions (IAHR) e tem expressado essa
compreensão de História das Religiões. Ao mesmo tempo, ela tem representado para os historiadores que trabalham o religioso em diferentes épocas (da antiguidade até a pós-modernidade) e segundo diversas abordagens um espaço de interlocução metateórica.35

A diversidade esboçada no panorama delineado, nos temas, nos métodos como também na
distância entre os entendimentos de História das Religiões das diversas escolas e o que se pratica no Brasil, pode deixar a impressão de uma área de trabalho sem nítidos contornos, com
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um objeto de estudo ambíguo e métodos variados. Entendemos que as características antes
enumeradas devem ser recuperadas a partir daquilo que elas sinalizam e evidenciam no que
se refere ao percurso da História das Religiões no Brasil, a saber, que a disciplina que conta
com pouco tempo de existência tem demonstrado extremo vigor, visto (1) o número de trabalhos e pesquisadores associados à ABHR, aos grupos de trabalho de História das Religiões e
das Religiosidades, e visto (2) o número dos objetos que está abordando, pouco trabalhados
na Historiografia, como a História das Religiões Afro-Brasileiras, do Espiritismo e do pentecostalismo. Nesse sentido, a exuberância antes citada não aponta para falta de rigor da disciplina,
mas pelo contrário sinaliza um processo em elaboração cujos frutos começam a aparecer quer
na amplidão e diversidade de registros (história oral, iconografia etc.), quer na reelaboração
conceitual e metodológica, quer no ineditismo temático dos trabalhos que estão aparecendo.
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História da Ciência da Religião1
Frank Usarski

O status quo “ideal” da disciplina como referencial
O termo Ciência da Religião refere-se a um empreendimento acadêmico que, sustentado
por recursos públicos, norteado por um interesse de conhecimento específico e orientado por
um conjunto de teorias específicas, dedica-se de maneira não normativa ao estudo histórico
e sistemático de religiões concretas em suas múltiplas dimensões, manifestações e contextos
socioculturais.
A formulação “religiões concretas” alude ao fato de que a Ciência da Religião encontra seus
objetos no mundo empírico. Trata-se de uma consequência do axioma de que religiões representam sistemas simbólicos elaborados em relação a uma “realidade culturalmente postulada
não falsificável”1 que transcende o alcance de qualquer método cientificamente comprova-

do. A investigação de elementos religiosos empiricamente acessíveis tem como único objetivo aprofundar e aperfeiçoar o conhecimento sobre os fatos da vida religiosa.2 Isso significa
que a Ciência da Religião não instrumentaliza seus objetos em prol de uma apologia a uma
determinada crença privilegiada pelo pesquisador. De acordo com essas ambições, a Ciência
da Religião defende uma postura epistemológica específica baseada no compromisso com o
ideal da “indiferença” diante do seu objeto de estudo. Trata-se de uma técnica de observação e
descrição que na literatura especializada é frequentemente associada a termos como “ateísmo
metodológico” ou “agnosticismo metodológico”. Comprometido com este ideal, o cientista da
religião exclui da sua agenda a questão da “última verdade” e não se permite avaliar aspectos
religiosos em comparação com as normas de outra religião ou com quaisquer outros critérios
ideológicos.
A formulação “empreendimento acadêmico” aponta para o status consolidado da respectiva área de estudo. Trata-se, em outras palavras, de uma matéria institucionalizada que faz

1
Texto extraído de Passos, J. D. & Usarski, F. (org.). Compêndio de Ciência da Religião, Parte I. (publicado pelos docentes do
Programa de Estudos Pós-graduados em Ciência da Religião da PUC-SP). São Paulo: Paulinas/Paulus, 2013.
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parte integral do sistema universitário de alcance internacional. Esta posição representa uma
conquista relativamente recente e constitui uma das marcas simbólicas para distinguir a Ciência da Religião propriamente dita de movimentos intelectuais precedentes e em termos do
seu estatuto legal ainda “provisórios”. O status institucional da disciplina é, em parte, fruto de
uma demanda pública no sentido da relevância prático-social da disciplina que, por sua vez,
sanciona o apoio político e material da disciplina por órgãos públicos. A essa demanda corresponde uma oferta da Ciência da Religião no sentido de produção de um conhecimento específico não fornecido por nenhuma outra disciplina acadêmica. A originalidade desta oferta é
epistemologicamente baseada em um matiz heurístico subjacente que norteia o trabalho de
um cientista da religião. Na literatura especializada, tal matiz é tematizado em termos de um
etos intelectual3 ou de escolas próprias de investigação. Em outras palavras, a diferença entre a
Ciência da Religião e outras disciplinas engajadas no estudo das religiões se dá no sentido de
uma determinada tradição da segunda ordem, isto é, uma visão coletiva das principais escolas
de interpretação, métodos operacionais, herança de erudição e, sobretudo, uma memória vital
compartilhada das maneiras mediante as quais todos esses fatores constitutivos são inter-relacionados. Na prática acadêmica da comunidade científica em questão, a compartilhada
tradição da segunda ordem manifesta-se em um consenso sobre a legitimidade ou não de um
problema de pesquisa do ponto de vista disciplinar.4 Ao mesmo tempo, implica um acordo
sobre a estrutura interna da disciplina no sentido de duas áreas complementares nas quais o
trabalho diversificado da Ciência da Religião se encaixa. A definição no início do artigo alude
a essa dupla estrutura da disciplina quando destaca estudos históricos e sistemáticos como
tarefas da Ciência da Religião.

Todos os elementos esboçados apontam para uma ciência paradigmaticamente madura
e homogênea. Em vários pontos, essa descrição está em tensão com a atual situação diversificada da disciplina no âmbito mundial. As respectivas contradições, porém, não invalidam
essa imagem “pura”, desde que o leitor tenha em mente que os constituintes encontrados no
início deste artigo foram destacados por razões heurísticas em prol da reconstrução do caminho através do qual a Ciência da Religião tem se aproximado do ideal construído. Desse
ponto de vista, a época mais instigante pode ser datada, grosso modo, entre 1875 e a Primeira
Guerra Mundial. Trata-se de um período altamente produtivo durante o qual convergiram vários impulsos intelectuais já rudimentarmente identificáveis em momentos anteriores. Antes
de fornecer um esboço dessa fase-chave da história disciplinar, vale um olhar genérico sobre
conquistas e movimentos intelectuais centrais que antecederam a consolidação da Ciência da
Religião propriamente dita.
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Tendências constitutivas para
a formação da Ciência da Religião
O longo caminho do estudo das religiões na direção da sua formação programática e institucionalização é marcado por duas tendências principais inter-relacionadas, a saber: (a) o
crescente conhecimento sobre outras culturas, inclusive suas características religiosas; (b) a
crescente submissão do estudo das religiões ao pensamento científico-racional em desfavor
das abordagens apologéticas e exigências dogmáticas.

O CRESCENTE SABER SOBRE OUTRAS RELIGIÕES
O processo da acumulação do saber sobre outras religiões foi durante muito tempo uma
função imediata do avanço tecnológico que facilitou a comunicação entre as diferentes culturas. Grosso modo, vale como regra que a frequência e a intensidade do contato entre as religiões repercutiram na quantidade e qualidade do conhecimento sobre “o outro”. Exemplos
para narrativas rudimentares resultando de contatos relativamente esporádicos entre povos
interessados na delimitação do “próprio” diante do “vizinho diferente” encontram-se no Antigo Testamento, no qual o discurso negativo em relação a práticas “alheias” revelam esforços
retóricos em prol da plausibilização da veneração exclusiva de Yahweh. Motivos apologéticos
também predominam na maioria dos Padres da Igreja que tematizaram os cultos “pagãos” e
seus desafios para a fé cristã. Mais tarde, obras teológicas mostraram-se preocupadas com
cultos de tribos germânicas e finalmente, sobretudo, com o Islã. Apenas na segunda metade
do século XI surgiu, com a Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum de Adam von Bremen
(circa 1050 a circa de 1085), uma obra de um autor cristão que — na tentativa de recuperar
detalhes de práticas religiosas de tribos saxônias resistentes a esforços de cristianização no
século IX — contenta-se com uma mera descrição de fatos históricos. Cerca de dois séculos
mais tarde, o franciscano Roger Bacon (1214-1294) completou seu Opus maius, que opta por
uma abordagem alternativa a um tratamento generalizante e normativo dos “outros” como
“incrédulos” e apresenta uma classificação sêxtupla das religiões conhecidas na sua época.

Paralelo ao crescimento do conhecimento sobre aspectos de outras religiões no âmbito da
tradição judaico-cristã, foram produzidos relevantes relatos e reflexões por autores gregos,
chineses e muçulmanos. Um representante dos “estudos” primordiais da religião na Grécia antiga é Heródoto (484-425), com suas descrições sobre os costumes religiosos do Egito, da Babilônia e da Pérsia. Os contatos entre os gregos e outras culturas tornaram-se mais frequentes
a partir do período helenista. Um representante dessa época e testemunha das oportunidades
aperfeiçoadas para adquirir um conhecimento sobre os povos localizados no império expandido foi o etnógrafo Megástenes (cerca 350-cerca de 290 a.C.). Mandado por Seleuco I Nicator,
primeiro rei do Império Selêucida, como diplomata para Índia, Megástenes dedicou-se à elaCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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boração dos quatro volumes de sua Índica. Nessa obra, encontra-se uma série de informações
sobre o Hinduísmo, porém diversas delas prejudicadas por material fictício que o autor tinha
ouvido de terceiros. Quanto a protagonistas chineses, vale a pena lembrar o peregrino chinês
Fa-Hien (cerca de 337-cerca de 422 d.C.), que permaneceu entre 399 e 413 d.C. na Índia. Um
ano mais tarde, publicou seu Relato sobre países budistas, que contém um grande contingente
de informações, inclusive anotações exatas de dados históricos e detalhes sobre as rotinas de
comunidades budistas monásticas nas regiões visitadas. Cerca de duzentos e quarenta anos
mais tarde, Hieun-Tsiang (603-664 d.C.), outro viajante chinês famoso, voltou para sua terra
depois de uma longa viagem pela Índia trazendo do subcontinente uma série de artefatos e
manuscritos budistas assim contribuindo para o conhecimento dos chineses sobre as doutrinas e práticas indianas da época. A partir do século IX, autores muçulmanos começaram a se
articular sobre outras religiões. Entre eles encontram-se Tabari (838-923) interessado na religião persa, e Mas’udi (morte 956), cuja obra contém dados sobre o Judaísmo, o Cristianismo e
as religiões indianas. Outros estudantes da religião reputados foram Al Biruni (973-1050), que
informou seus leitores sobre as crenças e práticas na Índia e Pérsia, e o erudito multidisciplinar andaluz Ibn Hazm (994-1064), que colecionou um grande espectro de informações sobre
o Judaísmo e o Cristianismo. Nessa lista não pode faltar o nome do historiador das religiões
persa Sharastani (1086-1153), que — devido à sua descrição sistemática de todas as religiões
então conhecidas — foi retrospectivamente considerado o autor de um livro excepcional que
supera qualquer contribuição de autores cristãos anteriores e contemporâneos.
Do ponto de vista europeu, progressos filológicos a partir da segunda o século XVII foram
responsáveis por um grande salto em termos de aquisição de conhecimento sobre outras religiões. Nesse contexto, vale lembrar conquistas como a decifração de hieróglifos egípcios e de
caracteres cuneiformes mesopotâmios, a elaboração de dicionários e gramáticas de línguas
orientais (como o árabe, o chinês, o malaio, a língua persa, o páli ou o sânscrito) e o lançamento da gramática comparada de Franz Bopp (1833). Baseado nessas e em outras contribuições,
os filólogos começaram a tradução de uma série ampla de textos religiosos dos povos que
tinham despertado o interesse dos intelectuais europeus.5 Este trabalho teve seu início com

fragmentos de textos filosófico-religiosos chineses por jesuítas engajados em atividades missionárias no Reino do Meio. Os referentes esforços culminaram na publicação da primeira tradução completa dos quatro clássicos confucianistas por Francisco Noël (1651-1729) para o latim em 1711. Sessenta anos mais tarde, Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)
lançou, depois de um estudo intenso de cerca de 180 manuscritos avésticos em Surat, Índia,
sua tradução de textos zoroastrianos para o francês. Em 1785, Charles Wilkins (1749-1836)
publicou à primeira tradução do Bhagavad Gita para o inglês. O especialista na língua páli
George Tornour (1799-1843) apresentou em 1837 sua tradução do Mahavamsa para o inglês.
Entre 1840-1847, Eugène Burnouf (1801-1852) lançou os três volumes da sua tradução francesa do Bhagavad Purana. Em 1855, o filólogo dinamarquês Michael Viggo Fausböll (18211908), professor de sânscrito em Copenhagen, ofereceu sua tradução latina do Dhammapada,
texto budista originalmente escrito em páli. Também não devem ser esquecidos os méritos
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arqueológicos dos séculos XIX e XX, como, por exemplo, as escavações em Troia, em Creta, na
Turquia, no Egito e no vale do Indo, bem como a descoberta da arte rupestre em grutas no sul
da França.

A CRESCENTE ORIENTAÇÃO DO ESTUDO
DAS RELIGIÕES AO ESPÍRITO MODERNO
Um pré-requisito intelectual sine qua non para o estabelecimento da Ciência da Religião no
sentido estrito foi que o termo “religião” tinha se libertado de sua identificação dogmática com
uma determinada tradição, na maioria dos casos com o Cristianismo. À medida que a religião
deixou de ser tratada como uma “naturalidade cultural”, ganhou plausibilidade o entendimento histórico dos fenômenos associados.

A literatura especializada é uma fonte rica de atribuições, suspeitas e especulações relativas a movimentos, impulsos e raízes de elementos que por volta da virada do século XIX para
o século XX se consolidariam como o estatuto da Ciência da Religião no sentido moderno. A
lista de eventos, nomes e publicações supostamente decisivos no sentido da formação final
da disciplina é longa e não necessariamente consensual nas obras interessadas na recuperação da pré-história da disciplina. Autores mais “generosos” na identificação de abordagens
que — de uma forma ou outra — teriam antecipado o “etos intelectual” da Ciência da Religião
rejeitam o tratamento pejorativo de religiões “alheias” pela tradição bíblica e Teologia patrística, e apontam para exemplos positivos precoces representados por determinadas correntes
do pensamento grego. Nesse contexto, são lembrados filósofos como Tales (585 a.C.), Anaximandro (610-540 a.C.) ou Xenófanes (cerca de 570-457) como precursores da disciplina.
Esses e outros intelectuais da época chamariam a atenção, não por suas críticas explícitas a
convicções e práticas religiosas “naturalmente” aceitas por seus contemporâneos, mas por
causa de sua postura emancipada do então senso comum, ou seja, graças a uma atitude que
se aproximaria de maneira “protodisciplinar” ao ideal epistemológico do cientista da religião
moderno. Um mérito ainda maior é atribuído ao historiador e mitógrafo Evêmero (cerca de
350-290 a.C.). Com seu relato fictício Hiera anagraphê, no qual defende a ideia de que as divindades e os mitos associados teriam sua base antropológica em reminiscências de personagens
heroicos, iniciou uma especulação sobre a origem da religião posteriormente conhecida como
“evemerismo”.

Restringindo a busca a sinais de uma abstração do pensamento de predefinições religiosas
a tendências mais recentes, vale a pena lembrar os esforços de intelectuais leigos do século
XII para elaborar raciocínios em oposição à até então dominante visão histórica defendida
pelos clérigos. Um resultado dessas aspirações foi a valorização da história mundana como
verdadeiro cenário do progresso humano, um conceito que se especificou em uma posterior
“história das religiões” do ponto de vista secular.
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Entre os protagonistas que a médio prazo se beneficiaram dessas conquistas intelectuais,
encontra-se Jean Bodin (1530-1596), cujo trabalho é considerado uma obra paradigmática em
termos da reflexão “distanciada” sobre o pluralismo religioso da época. Apesar da sua atitude
religiosa subjacente e de um quadro referencial normativo, Bodin abordou o tema da religião,
inclusive o Cristianismo, de maneira crítica e privilegiou o princípio da razão em detrimento
da ideia da revelação. Mais consequentemente do que Bodin, Edward Herbert de Cherbury
(1583-1648) rejeitou a referência à revelação como fonte de conhecimento. Sensibilizou seus
leitores para a necessidade do controle de convicções religiosas no âmbito da ciência e argumentou que conclusões sobre a vida religiosa deveriam ser tomadas exclusivamente a partir
de dados empíricos. Algo semelhante valeu para Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-1757),
representante do pré-iluminismo francês, e sua busca por raízes psicológicas da religião. Outro pensador citado como um dos antecipadores de abordagens compatíveis com a Ciência da
Religião atual é o filosofo e historiador italiano Giambattista Vico (1668-1744), apreciado por
seu esforço de pôr sua fé católica entre parênteses enquanto elaborava sua descrição naturalista de todas as instituições humanas, inclusive a religião. Logo, depois Charles de Brosses
(1709-1777) lançou seu tratado Du culte des dieux fétiches, ou, Parallèle de l’ancienne religion
de l’Egypte avec la religion actuelle de Nigritie (1760), visto como uma das primeiras obras
programáticas em termos de uma posterior Ciência da Religião comparada.
O “mentor” precoce do estudo científico da religião mais frequentemente citado, porém,
é David Hume (1711-1776) devido a sua abordagem da religião dentro de um quadro referencial estritamente científico. Conforme a literatura especializada, Hume, não interessado na
defesa mas sim na explicação do seu objeto, fechou o círculo aberto por intelectuais anteriores e inaugurou uma tradição do tratamento racional da religião que, no âmbito da Filosofia,
foi retomada por pensadores mais recentes, entre eles Jean-Jaques Rousseau (1712-1778),
Immanuel Kant (1724-1804), Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) e Arthur Schopenhauer (1788-1860). Nessa sequência encaixa-se
também Johann Gottfried Herder (1744-1803), lembrado como o primeiro autor moderno
a destacar a importância de um olhar histórico para a Filosofia em geral e para as reflexões
sobre religião em particular.6
Embora todas essas contribuições tenham sido passos importantes na direção do estudo
da religião no sentido moderno, elas foram articuladas sem a perspectiva do surgimento da
Ciência da Religião no sentido de uma disciplina própria e institucionalmente contextualizada
no sistema universitário europeu. Igualmente, acadêmicos associados ao chamado “círculo
de Göttingen”, como Johann Gottfried Immanuel Berger (1773-1803), Karl Friedrich Stäudlin
(1761-1826) ou Christian Wilhelm Flügge (1773-1827), mencionaram termos como “História
das Religiões” ou “Ciência da Religião” nos seus cursos ou publicações, porém sem se referirem a uma disciplina autônoma e distinta da Teologia.7
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A fase formativa da Ciência da Religião
CRESCENTE NITIDEZ DA NOMENCLATURA
No decorrer da segunda metade do século XIX, aumentaram os sinais de uma consciência
disciplinar cada vez mais consolidada. Uma das primeiras expressões dessa tendência encontra-se no uso aperfeiçoado do termo “Ciência da Religião”, que deixa de ser uma nomenclatura
vaga e aleatória e assume uma denotação específica apontando para uma matéria acadêmica
própria. De certo modo, isso já vale para a percepção cristã de diversas religiões de Théodore
Prosper Le Blanc d’Ambonne (1802-1868) elaborada na obra Les Religions et leur Interprétation Chrétienne, publicada em 1852 em Paris, e para o livro sobre a mitologia comparada
de Ferdinand Stiefelhagen (1822-1902) Theologie des Heidenthums, lançado em 1858 em Regensburg. Um passo decisivo foi dado pelo indólogo alemão e desde 1854 professor na universidade de Oxford Friedrich Max Müller (1823-1900). No horizonte da institucionalização de
uma série de novas matérias universitárias, entre elas a Sociologia, a Etnologia ou a Psicologia,
Müller declarou no prefácio do seu livro Chips from a German Workshop (1867) que o termo
Ciência da Religião devia ser reservado para designar uma disciplina autônoma.

INÍCIO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO
Os desenvolvimentos subsequentes comprovaram a pertinência da visão de Müller. Em
1873 foi fundada a primeira cátedra em História Geral da Religião na Universidade de Genebra,
Suíça. Em 1877 seguiram quatro cátedras nas universidades holandesas de Amsterdã, Leiden,
Groningen e Utrecht. Em 1879 foi inaugurada a primeira cátedra em História das Religiões na
França, seguida por uma cátedra na universidade de Bruxelas, Bélgica (1884). No mesmo ano
surgiu em Roma a primeira cátedra de História das Religiões. Dois anos mais tarde, porém, ela
foi transformada na cátedra de História do Cristianismo. O resultado foi que a Ciência da Religião na Itália ganhou um status autônomo duradouro apenas em 1924. A força da Teologia e
sua abertura para métodos estritamente históricos dificultaram também a institucionalização
da Ciência da Religião na Alemanha, onde a primeira cátedra foi fundada em 1910 (Berlim).

À primeira vista, surpreende também o fato de que a institucionalização da Ciência da Religião na Grã-Bretanha tenha demorado até 1904 (Universidade de Manchester). Todavia, esse
atraso não reflete o grande interesse público por temas relacionados à disciplina. A atenção
acadêmica para assuntos afins articulou-se explicitamente no âmbito de séries de palestras
regulares oferecidas em diferentes centros universitários. Esses eventos tinham uma base financeira sólida devido a fundações de cidadãos que mantiveram uma relação forte com a universidade onde se formaram ou com o sistema acadêmico nacional.
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Em termos cronológicos, a primeira série de palestras que deve ser lembrada é a das chamadas Burnett Lectures, possibilitadas por uma contribuição financeira do negociante escocês John Burnett (1729-1784). Os eventos foram organizados a partir de 1887 em Aberdeen.
Logo depois, foi convidado Robertson Smith, que entre 1888 e 1891 deu três palestras sobre
a religião de semitas, aproveitando essas oportunidades para chamar a atenção para a Ciência da Religião como uma nova disciplina acadêmica em ascensão. Algo semelhante vale para
as chamadas Hibbert Lectures, intituladas assim em homenagem ao negociante inglês Robert
Hibbert (1769-1849), cuja doação generosa em 1847 possibilitou a posterior realização dos
respectivos eventos no Manchester College. A palestra inaugural em 1878 foi proferida por
Friedrich Max Müller, que falou sobre as religiões da Índia. Em 1881 foi convidado um dos melhores especialistas britânicos da época no Budismo, T. W. Rhys Davids (1843-1922). Alguns
anos mais tarde, o nome de William James (1842-1910), conhecido como um dos fundadores
da Psicologia da Religião, apareceu no programa das comunicações em Manchester. Alguns
dos eruditos que honraram as Hibbert Lectures apresentaram-se também no âmbito das Gifford Lectures, financiadas por um fundo criado pelo advogado e juiz escocês Adam Lord Gifford
(1820-1887), que tinha laços fortes com a universidade de Glasgow. Entre os palestrantes,
encontra-se novamente Friedrich Max Müller, que entre 1888 e 1892 deu quatro palestras em
Glasgow sobre temas relacionados ao seu trabalho como cientista da religião. Algo semelhante
vale para William James e suas comunicações sobre as variedades da experiência religiosa oferecidas entre 1900 e 1902 em Edinburgh.

ESFORÇOS FILOLÓGICOS COORDENADOS E SISTEMATIZADOS
Durante as “décadas formativas”, o trabalho filológico como um dos subsídios centrais para
a investigação ampla e profunda de religiões concretas ganhou uma nova qualidade. Na área
da sinologia destaca-se, entre outros, o escocês James Legge (1815-1897). Legge, na sua função como tradutor de diversas fontes fundamentais para a religiosidade chinesa, desempenhou um papel importante em relação à famosa seleção de Sacred Books of the East. Atuou
junto com Max Müller como coorganizador dessa coletânea publicada entre 1879 e 1910. A
série é composta por 50 volumes de textos sagrados-chave do Hinduísmo, Budismo, Taoísmo,
Confucionismo, Zoroastrismo, Jainismo e Islã traduzidos por filólogos reputados, entre eles o
inglês especialista em Zoroastrismo Edward William West (1824-1905), o orientalista inglês e
conhecedor da língua árabe Edward Henry Palmer (1840-1882), o orientalista francês James
Darmesteter (1849-1894), o indólogo alemão George Frederick William Thibaut (1848-194),
o orientalista inglês e especialista na língua chinesa Samuel Beal (1825-1889) e outros, além
de Müller e Legge, também os já citados especialistas Michael Viggo Fausböll e T. W. Rhys Davids.
Além da sua contribuição para os Sacred Books of the East, Rhys Davids é lembrado por seu
engajamento na Pali Text Society. A sociedade foi fundada em 1881 com o objetivo de promoCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

146

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

ver o estudo de textos em páli e ganhou fama no mundo acadêmico através do corpo maciço
de traduções de textos do Budismo primitivo para o inglês, além do lançamento de dicionários,
concordâncias e manuais úteis para o estudo de fontes budistas escritas na língua páli.

REFERÊNCIAS, PERIÓDICOS E CONGRESSOS
Ao lado de esforços filológicos, intensificou-se por volta da virada do século XIX para o
século XX o trabalhou com enciclopédias e compêndios que serviram aos pesquisadores da religião como referências comuns. Uma dessas obras foi a enciclopédia Die Religion in Geschichte
und Gegenwart, cujos cinco volumes foram lançados entre 1900 e 1913. Outros manuais na
língua alemã foram as edições do Religionsgeschichtliches Lesebuch, publicadas por Alfred Bertholet (1868-1951) a partir de 1908, e o Textbuch zur Religionsgeschichte, organizado pelo
historiador das religiões dinamarquês Johannes Edvard Lehmann (1862-1930), cuja primeira
versão surgiu em 1912. Provavelmente a fonte mais relevante da época (e até hoje frequentemente consultada) é a Encyclopedia of Religion and Ethics, coordenada pelo presbiteriano
e biblista escocês James Hastings (1852-1922). Os treze volumes dessa obra magna foram
lançados entre 1908 e 1927.

Outro parâmetro para o avanço do processo da consolidação da Ciência da Religião nas décadas em questão é a fundação de periódicos dedicados à divulgação da pesquisa e do trabalho
teórico da área. Entre esses jornais encontram-se a Revue de l’histoire des religions (1880), o
Archiv für Religionswissenschaft (1898) e o periódico Anthropos (1904). Paralelamente, foram
organizados os primeiro congressos associados à Ciência da Religião. Em 1897, os pesquisadores da religião encontraram-se pela primeira vez em âmbito internacional em Estocolmo;
esse encontro foi seguido por um congresso na Exposição Mundial em Paris (1900). Outros
eventos de destaque até a Primeira Guerra Mundial ocorreram na Basileia (1904), em Oxford
(1908) e em Leiden (1912).

ARTICULAÇÕES EM PROL DA “SECOND-ORDER TRADITION”
As décadas em torno da virada do século XIX para o século XX foram também o período
da fixação de “caminhos intelectuais proeminentes específicos para o estudo da religião”.8 Diversas publicações hoje consideradas clássicas contribuíram para essa delineação do perfil
disciplinar no sentido de uma second-order tradition.
Em 1877, ou seja, no mesmo ano em que assumiu a primeira cátedra em Ciência da Religião na Universidade de Leiden, Cornelius Petrus Tiele (1830-1902) lançou em Londres sua
primeira obra programática na área da História das Religiões intitulada Outlines of the history
of religion: to the spread of the universal religions. Cinco anos mais tarde, Müller publicou em
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Oxford sua obra Introduction to the Science of Religion, nela exigindo dos seus colegas uma postura neutra diante das reivindicações da verdade pelas religiões pesquisadas. Na vida cotidiana prática, seria errado não se posicionar normativamente diante de perspectivas conflituosas
de diferentes tradições religiosas. Mas o cientista da religião se aproximaria dos seus objetos
com uma perspectiva elevada e mais serena, tomando uma atitude de indiferença igual a um
historiador da ciência que se dedica a um estudo histórico da alquimia. Além da formulação de
um dos princípios epistemológicos centrais da Ciência da Religião até hoje, Müller vislumbrou
também a organização interna da disciplina no sentido da distinção entre um ramo que se
ocupa com as formas históricas da religião e um ramo sistemático interessado na explicação
das condições sob as quais as religiões se manifestam.
Em 1893, por ocasião do Parlamento Mundial das Religiões, novamente Tiele deixou claro
que a comparação das religiões não deveria ser confundida com um empreendimento apologético. Em vez disso, tratar-se-ia de um estudo não preconceituoso de dogmas, textos, ritos e
crenças.9 Independentemente do uso explícito da Ciência da Religião, a comparação das reli-

giões como tarefa-chave dos estudos da religião no sentido moderno é também um assunto
destacado em outras publicações lançadas na década de 1890, entre elas o livro Ten Great
Religions, de James Freeman Clarke, e as Lectures on the Religion of the Semites, de Robertson
Smith. Mais uma vez, Tiele, na sua obra de dois volumes Elements of the Science of Religion,
publicados em 1897 e 1899, respectivamente, informa seu leitor não apenas sobre as manifestações e constituintes da religião e sua evolução histórica, mas também oferece uma introdução à constituição, ao objetivo e aos métodos da Ciência da Religião. Em 1901, Edmund Hardy
(1852-1904), professor de indologia na universidade de Friburgo (Suíça), delineou no seu artigo “Zur Geschichte der vergleichenden Religionsforschung”, publicado no volume inaugural
do novo órgão Archiv für Religionswissenschaft (1901), o método da Ciência da Religião comparada enquanto uma abordagem sistemática baseada na pesquisa histórico-empírica. Quatro anos mais tarde, o pesquisador das religiões canadense Louis Henry Jordan (1855-1923)
lançou em Edinburgh sua obra Comparative Religion. Its Genesis and Growth, sobre a gênese
e o desenvolvimento da sua disciplina. Conforme o prefácio, o livro representa uma tentativa
de oferecer um esboço da emergência de uma nova linha de pesquisa, as dificuldades que ela
enfrenta, os problemas que ela pretende resolver e os resultados obtidos até então. Essa nova
ciência tem uma raison d’être própria que consiste em colocar as inúmeras religiões do mundo
lado ao lado com o objetivo de compará-las. Diferentemente da apologética cristã, não tem o
objetivo de assegurar a superioridade de uma religião diante das outras.

A história inacabada da Ciência da Religião
A história mais recente comprova a receptividade de sistemas acadêmicos em todas as
partes do mundo para a implementação de estudos da religião no sentido moderno. Um olhar
atual panorâmico revela a existência de inúmeros cursos, ofertas de estudo em programas de
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Ciência da Religião institucionalizados, bem como a presença de associações que representam
e coordenam os interesses de cientistas da religião no âmbito nacional e, na maioria dos casos,
no âmbito da Internacional Association for the History of Religion (IAHR), fundada em 1950
com o objetivo de promover as atividades de todos os membros (42 associações nacionais e
seis regionais em 2012) que contribuem para o estudo histórico, social e comparado da religião.
O início e a velocidade da internacionalização da Ciência da Religião, bem como os resultados desse processo variam de país para país, dependendo de uma série de fatores intra e
extra-acadêmicos. Para o Japão, por exemplo, foi decisiva a abertura do país para o Ocidente
e suas tradições intelectuais a partir do último terço do século XIX. A Fundação da Japanese
Association for Religious Studies em 1930 é uma das manifestações dessa nova atitude e indica
que nas décadas anteriores da criação do órgão nacional os estudos da religião se articularam
em algumas universidades locais.

Para o Leste Europeu, a queda da cortina de ferro criou um novo horizonte para os estudos
da religião, seja no sentido de uma retomada de uma tradição mais antiga representada por
renomados filólogos e orientalistas como o húngaro Alexander Csoma de Körös (1784-1842)
ou os russos Vasili P. Vasiliev (1818-1900), Nikolai F. Petrovsky (1837-1908) e Ivan Pavlovich
Minaev (1840-1890), seja no sentido de fundação de departamentos de Ciência da Religião,
como na Ucrânia (1991), em Bucareste (2003) ou em Budapeste (2005). Uma pesquisa profunda sobre a situação atual nos respectivos países teria que também abranger associações
acadêmicas no âmbito nacional como, por exemplo, a Czech Association for the Study of Religions, que existe desde 1990, a Slovak Association for the Study of Religions, inaugurada um ano
depois, ou a Romanian Association for the History of Religions, fundada em 1997.

Na Austrália, a Ciência da Religião se beneficiou de uma onda de institucionalizações na década de 1970 que culminou na fundação da Australian Association for the Study of Religions em
1976. Três anos mais tarde, surgiu a Association for the Study of Religions in Southern Africa,
que, do ponto de vista da IAHR, atua no nível sub-regional diferentemente, por exemplo, da Nigerian Association for the Study of Religions (nacional), por um lado, e da African Association for
the Study of Religions, fundada em 1992 como associação regional, por outro lado. A Asociación
Latinoamericana para el Estudio de las Religiones (ALER) foi fundada em 1990 e associou-se
no mesmo ano à IAHR como associação regional. Do ponto de vista de associações nacionais
como a Associação Brasileira da História das Religiões (ABHR, fundada em 1999 e associada à
IAHR desde 2000) ou a Associação de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião (Anptecre, que iniciou suas atividades em 2008), os modos de cooperação com a ALER e
a representatividade atribuída a ela pela IAHR mereceriam um esclarecimento melhor.
Todos os exemplos mencionados não apenas comprovam a dinâmica contínua da história
da Ciência da Religião em geral, mas sensibilizam também para a heterogeneidade cultural
dos contextos em que a disciplina se articula e busca manter sua identidade. Essa busca torCiberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47
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na-se particularmente delicada em situações em que uma determinada comunidade científica
sente a necessidade de conciliar exigências disciplinares originalmente formuladas a partir do
último quarto do século XIX por eruditos europeus com os princípios e o “estilo” da tradição
intelectual nacional. Nesses casos, os respectivos cientistas da religião estão diante da tarefa
de reinterpretar os padrões predominantes na discussão internacional. Não cabe a este resumo da história disciplinar se posicionar diante dos riscos e ganhos de esforços de aculturação
da Ciência da Religião.
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CINEMA: fonte, expressão e troca de sensibilidade.
“O ÚLTIMO AMOR de MR. MORGAN”
Direção: Sandra Nettelbeck- Bélgica/Alemanha/França/EUA 2013
“A morte é um dia que vale a pena viver.”  
“Que eu esteja vivo na hora de minha morte.”
Que seja possível a redenção!
Difícil escrever para vocês e para mim, depois de tanto tempo sem o fazer! Difícil! Mas, a música no final do filme,“Not too late” (Norah Jones), faz-me acreditar que “nunca é tarde”. E aqui
estou! E este é o mote para começar a falar sobre Mr. Morgan e Pauline: “nunca é tarde” para viver o que é necessário e desejado, no momento e situação de cada um deles. E de cada um de nós!
Penso que podemos pensar e sentir o filme em duas grandes partes: 1. A solidão e 2. A redenção. A solidão pode nos alcançar, não importa em que idade, e em qual situação pessoal nos
encontremos. A redenção faz-se necessária, sobretudo quando já temos mais anos de vida e, no
mais profundo de nós, sentimos que é preciso “acertar contas” com nossa história e com quem
a fizemos. Pois é, e mr.Morgan e Pauline encontram-se; ou melhor, buscam encontrar-se. Precisamos do encontro, pois é ele que traz algo do qual precisamos para que a vida se faça vida,
e encontre sentido. E encontrar é reencontrar a afetividade, mola mestra da vida, que instala
sentido e direção ao outro, único lugar possível para que alguém encontre a si mesmo. Assim
foi com mr.Morgan e Pauline: dentro da solidão de cada um, o encontro recolocou afeto, direção e esperança. Mesmo que num primeiro momento fiquemos incomodados (como os filhos
ficaram) com a diferença de idade, e com o que poderia vir daquele encontro amoroso, o fato
é que a solidão foi aplacada, e a afetividade reinstalada. E com isso, a possibilidade de que em
cada um deles pudesse emergir o que havia de melhor. Na dança da vida, pôde haver ritmo e
cadência de passos: à jovem coube a energia e vitalidade, e ao idoso coube a estabilidade e objetividade. No entanto, no entanto... o temor sempre surge, inclusive e até porque, nada na vida
é linear e “hollywoodiano”: o encontro também evidencia o que não temos, o que perdemos e
não volta. Aí é quando as cartas na mesa da vida podem embaralhar-se, e o jogo vir a perder-se. É o que acontece com mr.Morgan: “La douceur assassine” (título do livro em que se baseia
o roteiro do filme); ou seja, a retomada da doçura o intimida! E ele quer evadir-se do viver.
Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 47

151

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

E é aí quando no filme, passamos para o que chamamos de 2ª parte: a redenção. Os filhos
vêm ao encontro do pai, quando ele quase se “perdia” da vida, na vida. E o encontram imerso
em uma “nova vida”! Temerosos e preconceituosos (como nós!), instam o pai a tomar decisão
sobre os bens materiais, sobretudo o filho Miles, sensível à perda da mãe, e ao que se passava
em sua vida pessoal. Pai e filho desentendem-se. Pauline tenta que entre eles se estabeleça
diálogo, e retomada da vida em família, pois esse era o bem que ela mais desejava para sua própria vida. E esse era o bem que pai e filho tinham, mas não sabiam como materializá-lo (como
vivê-lo), e perdiam-se em mútuas agressões sobre o que tiveram ou não fizeram, ao longo de
anos. Muitas vezes, assim é a vida de tantos de nós: querelas insolúveis, dores reclamadas de
um para outro, afetos não ofertados, embora presentes. Todavia, sempre presente é o desejo
de reparação e redenção. No entanto, nem sempre é possível! E foi entre tentativas de acerto
e erro, que os dois jovens Pauline e Miles, sem o planejarem, criaram a situação que propiciou
a mr.Morgan o seu acerto de contas, uma reparação, sua redenção em vida. Ah! Como cada um
de nós deseja a chance de redenção! Deseja a oportunidade de dizer o que não soubemos como
expressar, o que nem sabíamos que nos habitava, ou o que não podíamos reconhecer como
falha ou mesmo como possibilidade! Enfim... é com os nossos mais queridos que desejamos o
reencontro. Desde a solidão de cada um, o desejo sempre é o do encontro e o da redenção. Só
assim a morte pode ser um dia que valha a pena viver, nos fazendo sentir vivos nessa hora!
manoelita1408@yahoo.com.br – 17 de julho de 2014
- A quem interessar, recebi hoje: http://www.youtube.com/embed/ep354ZXKBEs?rel=0
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