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Editorial

A edição 48 da Ciberteologia, última do ano, traz uma interessante seleção de trabalhos, 
que se embrenham no complexo tema das religiões a partir de distintos caminhos: da lite-
ratura à geografia, passando pela Bíblia e pela economia. Os autores são, na maioria, jovens 
pesquisadores a revelar, pelo aperitivo oferecido neste número, futuras contribuições de peso 
ao estudo das religiões entre nós.

Na seção de ARTIGOS, Diego Klautau oferece-nos os primeiros resultados de sua pesquisa 
acerca de O estudo de J.R.R. Tolkien do poema “Sir Gawain and the Green Knight”. O artigo trata 
da tradução e do estudo realizados por Tolkien sobre o citado poema (séc. XIV-XV), que narra 
aventuras desse cavaleiro da Távola Redonda diante do desafio do cavaleiro verde, dos jogos 
da corte e das trapaças da magia. Segundo Tolkien, é possível encontrar aí uma discussão so-
bre a lei moral, de fundamento cristão patrístico e escolástico, frente os desafios do paganismo 
e da cultura cortesã.

Em O fim da religião e o último homem: uma crítica cristã à razão destranscendente, An-
derson Clayton Pires faz uma aproximação filosófica ao fenômeno da desfuncionalização da 
religião com a abolição de sua escatologia. Sua credibilidade, como agência da moral e dos 
bons costumes teria se degenerado. Com a destranscendentalização da consciência (Jürgen 
Habermas), o mundo caminhou em direção à sua emancipação cognitiva dos a priori da razão 
transcendental (Immanuel Kant). O autor discorre sobre as consequências mais notáveis des-
sa mudança no espaço religioso-cultural no Ocidente.

Em Um Deus improvável: análise exegética de Gn 18.1-15, Silas Klein Cardoso analisa a ci-
tada perícope como reveladora da imagem de um Deus incomum, que não se submetia aos 
caprichos de uma religião oficial e de uma forma social bem estabelecida mas, pelo contrário, 
irrompia de forma heterodoxa no horizonte, se fazendo ver por uma mulher de idade, impos-
sibilitada de ter filhos e por um homem cansado de sua vida. O autor esforça-se por compreen-
der o texto em seu horizonte de sentido tentando aplicar seus conceitos ao presente.

A seção de NOTAS abre-se com o texto Jesus e as finanças modernas: notas sobre a parábola 

dos talentos, de Paulo Tiago Cardoso Campos, cujo objetivo é comentar a citada parábola à luz 
de conceitos centrais das finanças modernas. Já em A religião por um olhar freudiano, Tiago 
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Augusto Franco de Vasconcelos Souza faz um exercício inicial de diálogo com o criador da 
psicanálise. Ele ressalta alguns dos principais postulados do autor dentro do tema, a começar 
pelo primeiro texto de Freud a respeito (1907), associando as neuroses obsessivas às práticas 
religiosas e passando por outros escritos nos quais o pai da psicanálise evoluiu seu pensa-
mento na relação da religião com a psicologia. Fecha a seção o texto O Poder do Rito: um olhar 

sobre o rito enquanto “memória do mito” no cristianismo primitivo a partir do livro de Atos dos 

Apóstolos, de Rivanildo Segundo Guedes. Aí ele se propõe a abordar, de maneira panorâmica, o 
poder do rito no cristianismo primitivo, notadamente a partir do livro de Atos dos Apóstolos. 
Para tanto, utiliza algumas ferramentas da Ciência da Religião com destaque especial para a 
perspectiva fenomenológica, por meio da tríade: Rito-Mito-Etos. Pretende com isso apontar 
de que maneira o rito, enquanto memória do mito, influenciou o modus vivendi dos cristãos 
primitivos.

A edição contém também uma Resenha de Welder Lancieri sobre a obra de John F. Haught, 
Mistério e promessa: teologia da revelação (Paulus, 1998).

Ótima leitura a todos e boa entrada no verão.

Dr. Afonso M. L. Soares 
Editor científico
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O estudo de J.R.R. Tolkien do poema  
“Sir Gawain and the Green Knight”

Diego Klautau1

Resumo: Este artigo trata da tradução e do estudo realizados por J.R.R. Tolkien do poema 
Sir Gawain and the Green Knight. O poema é datado entre os séculos XIV e XV e narra aventuras 
do cavaleiro da Távola Redonda diante do desafio do cavaleiro verde, dos jogos da corte e das 
trapaças da magia. Segundo Tolkien, é possível encontrar uma discussão sobre a lei moral, de 
fundamento cristão patrístico e escolástico, diante dos desafios do paganismo e da cultura cor-
tesã. Investigando os símbolos e cenas descritas no poema, Tolkien elabora uma interpretação 
que o leva a concluir pela existência de uma reflexão filosófica e religiosa que se estabelece 
com imagens e atos que refutam as tentações que desviam o desenvolvimento do herói e do 
cavaleiro para uma via de santidade. São fundamentos desse estudo: a devoção mariana, a 
confiança nos sacramentos do matrimônio e da confissão e o reconhecimento da falibilidade 
humana e a consequente força da graça divina.

Palavras-chave: Sir Gawain; ciclo arturiano; lei moral; Tolkien

Abstract: This article deals with the translation and the study performed by JRR Tolkien on 
the poem Sir Gawain and the Green Knight. The poem is dated between the fourteenth and fif-
teenth centuries and narrates the adventures of the knight of the Round Table on the challenge 
of the Green Knight, court games and magic tricks. According to Tolkien, it is possible to find a 
discussion of Christian moral, based on patristic and scholastic philosophy, facing the challen-
ges of paganism and the courtesan culture. Investigating the symbols and scenes depicted in 
the poem, Tolkien elaborates an interpretation which concludes that there is a philosophical 
and religious reflection that is established with images and acts that refute the temptations 
that challenges the development of the hero and the knight to a path of holiness. Marian devo-
tion, trust in the sacraments of marriage and confession and recognition of human fallibility 
and the consequent strength of divine grace are foundations of this study.

Key-Words: Sir Gawain, arthurian cycle, moral law; Tolkien

1  Pós-doutorando em Ciências da Religião PUC-SP - dklautau@gmail.com 
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O poema Sir Gawain and the green Knight

O manuscrito do poema Sir Gawain and the Green Knight está no British Museum, datado 
do fim do século XIV e início do XV. Nesse documento também consta o poema Pearl, de temá-
tica alegórica, assim como outros dois manuscritos que são atribuídos ao mesmo autor, Purity 

(Cleaness) e Patience. Embora anônimos, os quatro poemas mantêm unidade temática, estilo e 
estrutura que permitiram aos especialistas remeterem-no à mesma autoria. Contemporâneos 
às obras de Geoffrey Chaucer2 (1340-1400), que é considerando um dos grandes poetas do 
inglês médio, predecessor de Shakespeare, os poemas associados em Sir Gawain possuem uma 
temática diversa.

O enredo nos fala da aventura de Sir Gawain, ou Dom Galvão, (MEGALE, 1999) na corte 
do rei Artur. Logo na apresentação, há uma referência a Troia e a Roma, e fala-se do General 
Brutus, que chegou à Grã-Bretanha para colonizar a ilha, até que finalmente o rei Artur se 
estabelece como o grande comandante da região. É justamente na época de Artur que as aven-
turas nesse romance acontecem. A noção de continuidade histórica para o romance se repete 
na temática arturiana, evocando a própria noção de roman como texto inspirado em Roma e 
na Antiguidade (ZINK, 2002).

O poema se inicia na época do Natal e das comemorações do ano-novo, quando todos os ca-
valeiros estão reunidos em Camelot, felizes e tranquilos na passagem do ano, repentinamente 
adentra na corte um enorme cavaleiro, de armadura toda verde, assim como sua pele, cabelos 
e barba. Desafiando e ridicularizando Artur e sua corte, o cavaleiro verde brada que levará um 
golpe sem reação e sem defesa, e em troca poderá desferir o mesmo golpe no cavaleiro que o 
atingiu.

Impressionados com a loucura do cavaleiro verde, a corte da Távola Redonda se ofende 
diante das injúrias. Diante do silêncio estupefato da corte arturiana, o cavaleiro verde zomba 
dizendo que é apenas um jogo, e que se quisesse lutar destruiria a todos. Quando finalmente 
rei Artur decide desferir o golpe, Sir Gawain reivindica a honra de golpear o louco ofensor. Ar-
tur permite e Sir Gawain desfere o golpe no impassível invasor, cortando a cabeça do cavaleiro 
verde, que de forma inexplicável continua a andar, pega sua cabeça separada do corpo e avisa 
a Gawain que este deverá ir ao encontro do golpe mortal do próprio cavaleiro verde depois de 
um ano e um dia, na capela verde.

Assombrada, a corte de Artur confia em Sir Gawain para que cumpra sua honra, embora pa-
reça suicídio. Partindo para a corte onde fica a capela verde, o desolado Gawain ainda tem que 
passar pelos desafios dos senhores do castelo, Bertilak e sua dama, e daí provar sua virtude no 

2 Segundo Loyn (1997) um dos maiores poetas ingleses, expoente do inglês médio. Inspirado em obras satíricas, como Deca-
merão de Boccaccio. Geoffrey Chaucer (1340-1400) foi homem de negócios de Londres, crítico aos costumes da aristocracia, 
nobiliárquica e rural na Inglaterra. Seus poemas anunciam a modernidade e a mudança da moral feudal para os burgueses em 
relação com a aristocracia interessada no comércio e no artesanato.



5

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 48

jogo do amor cortês e da honra, para que finalmente possa chegar à capela verde e se defrontar 
com seu algoz. O senhor do castelo propõe como regra que Gawain deve entregar a ele tudo o 
que conseguir durante sua estadia no castelo. Ao mesmo tempo, a senhora do castelo exige as 
leis da cortesia, segundo as quais o cavaleiro deve obedecer à dama em tudo o que ela desejar, 
mesmo que a soberana exija o adultério e a traição do matrimônio.

Durante três dias Sir Gawain fica no castelo de Bertilak, e durante três dias ele é tentado 
pela dama para que cometa adultério, resistindo firmemente através de sua devoção à Virgem 
Maria. Durante esses três dias, Sir Gawain aceita receber apenas beijos fraternais da dama, que 
naturalmente devolve a Bertilak quando o senhor do castelo volta da caçada.

Uma cena fundamental das tentações é o presente que Gawain recebe da dama no último 
dia no castelo: um cinto mágico que impediria a decapitação do cavaleiro por seu rival na 
capela verde. Gawain finalmente cede à tentação e aceita o presente, quebrando as regras do 
contrato com o senhor do castelo, porque por medo da morte não declara nem entrega o pre-
sente quando Bertilak volta da caçada. Nesse trecho do poema, é descrita a busca de Gawain 
pelo sacerdote cristão da corte, pedindo orientação e confissão por ter quebrado tanto as leis 
do jogo do senhor do castelo quanto as leis da cortesia por não ter cedido a dama. A cena da 
confissão católica tem particular ressalva na mudança de espírito de Gawain, que antes da ab-
solvição se mostrava tenso e conflitante, e depois com leveza e serenidade enfrenta seu trágico 
destino diante da morte certa na capela verde.

Sir Gawain tem que passar por tentações tanto da traição no jogo cortês quanto da mentira 
e da falsidade do orgulho cavaleiresco, para que finalmente possa encontrar o cavaleiro verde. 
Na capela verde, quando finalmente diante de seu algoz, o cavaleiro verde não consegue cortar 
a cabeça de Sir Gawain com o golpe, embora o fira levemente, causando uma cicatriz justamen-
te porque Sir Gawain mostrou seu valor diante dos jogos da corte enquanto era hóspede. O 
ferimento leve aconteceu devido ao presente recebido e não declarado por Sir Gawain, porque 
rompera sua palavra de honra por sua covardia, uma vez que estava com medo. De fato, o pre-
sente que supostamente o teria protegido do golpe mortal do cavaleiro verde foi o que causou 
seu ferimento. Na verdade foi justamente por ter aceitado o presente e não o ter declarado que 
o golpe do cavaleiro verde pode atingir, ainda que levemente, seu pescoço.

No fim, descobre-se que era tudo maquinação de Morgana, irmã de Artur e aprendiz de 
Merlin, chamada de deusa pelo senhor do castelo, que fora encantado para se transformar 
no cavaleiro verde. O objetivo de Morgana era ferir Artur e Guinevere, atraindo-os para uma 
armadilha, mas a coragem e a virtude de Sir Gawain, que se propôs a dar o golpe no lugar de 
Artur, os libertaram. Ao voltar para a corte de Artur, justificado, vivo e com a honra intacta 
porque manteve a palavra de receber o golpe do cavaleiro verde, Sir Gawain ainda tem que ad-
mitir uma cicatriz em seu pescoço, resultado de uma mentira e de uma covardia que cometera 
tentando se proteger do golpe do cavaleiro verde que, ao contrário, o traíram permitindo que 
tal golpe o ferisse, ainda que não o matasse.
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J.R.R. Tolkien e o cavaleiro verde

Neste artigo, o objetivo é mostrar o poema como matriz fundamental para J.R.R. Tolkien, 
uma vez que sua tradução para o inglês moderno é referência no estudo de Sir Gawain and the 

Green Knight. Editado em 1925 juntamente com E.V. Gordon, esse trabalho de Tolkien conso-
lidou sua iniciante carreira como filólogo e professor universitário, e foi importante para sua 
escolha à cátedra em Oxford. A tradução e o comentário introdutório já estabelecem o traba-
lho minucioso de compreensão do poema. Em suas cartas editadas por Humphfrey Carpenter 
(2006), encontramos citações sobre Sir Gawain, especialmente quando se refere ao universo 
bretão e céltico, em busca de sua identidade inglesa.

Assim, para compreendermos as teses de Tolkien sobre o trabalho de Sir Gawain, é neces-
sário introduzir o debate acerca do contexto histórico da região entre a Inglaterra e a França 
atuais, denominada Bretanha, e sua matriz cultural denominada céltica. Posteriormente, indi-
camos a literatura da Bretanha, especificamente o ciclo arturiano (LOOMIS, 1963), e como o 
texto de Sir Gawain se insere nessa ambientação.

Os celtas são considerados a origem dos povos que habitavam a ilha da Grã-Bretanha e 
Irlanda antes da ocupação romana. Os gregos designavam como mesmo povo os habitantes 
da região da atual França, com o qual os romanos tinham o equivalente galli, origem do termo 
“gaulês” e “Gália” (QUIRINO, 2002; DONNARD, 2009). Mitologicamente, os gregos vão atribuir 
ao herói Celto, filho de Hércules e Celtine, filha do rei da Britânia, a origem da cultura celta 
(KURY, 2001). Os bretões seriam um povo celta que se estabelecera entre a Grã-Bretanha, In-
glaterra, e na pequena Bretanha, Armórica, França.

Como os primeiros habitantes da ilha, os celtas teriam resistido às ocupações romanas 
(séculos II e III), anglo-saxãs (séculos VI-VIII), normandas (séculos X-XI) e angevinas (XI-XII) 
(MELLO, 1997; MEGALE, 1999), elaborando um intercâmbio cultural através de fusões, confli-
tos, reelaborações e ressignificações culturais. De qualquer modo, a Inglaterra do século XIV 
se estabelecia como nação independente, depois das ocupações. A consequente estabilização 
vernácula do inglês médio, já com influência da civilização normanda e angevina, se contrapu-
nha à primeira fase vernácula, do inglês antigo, com base fundamentalmente no anglo-saxão. 
Em ambos os casos, o afastamento e a singularidade se estabeleciam em oposição ao latim.

Antes disso, com a influência da ocupação normanda e angevina, as relações com a peque-
na Bretanha, na França, se reforçaram, e a matriz bretã, com sua herança celta, se consolidou, 
permitindo uma integração maior com o desenvolvimento literário. A presença das diversas 
matrizes étnicas e culturais das invasões e migrações consolidou uma literatura própria, que 
mantinha similaridades entre França e Inglaterra. A situação da França no século XII, com o 
chamado Renascimento do século XII (FRANCO JR, 1997), tinha permitido uma difusão da mi-
tologia e das lendas com o fundamento celta e bretão.
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A literatura vernácula do norte destacou-se em três gêneros aristo-
cráticos denominados, em fins do século XII, “matéria antiga”, “ma-
téria de França” e “matéria da Bretanha”. O primeiro utilizava-se de 
temas da Antiguidade… O segundo correspondia à épica. Tratava-se 
de relatos de trama simples, centrados nas aventuras militares de 
um cavaleiro idealizado – corajoso, fiel, bom cristão – contra inimi-
gos de seu senhor feudal e de seu Senhor divino. O terceiro aprovei-
tava narrativas de fundo céltico: os feitos dos cavaleiros da Távola 
Redonda em busca do Graal; histórias de amor de Tristão e Isolda; 
contos maravilhosos (FRANCO JR., 1997, p. 71).

Embora narrativas de fundo céltico, o ciclo arturiano e a matéria da Bretanha como um 
todo foram apropriadas por diversos interesses, desde a dominação normanda até a cristiani-
zação da cultura. Dessa forma, quando no século XIV o Middle English se afirmava como nova 
língua vernácula, trazia em seu conteúdo muitos elementos bretões originários da França, en-
tre eles a riqueza da matéria da Bretanha. Os normandos, povo de origem escandinava, oriun-
dos dos vikings, tinham colonizado a região do norte da França por volta do século X, a qual 
ficou conhecida como Normandia (MELLO, 1997).

Em 1066, cento e cinquenta anos depois dos normandos colonizarem o norte da França, 
Guilherme, o Conquistador, estabeleceu um reino na Inglaterra. Nesse período, já cristianiza-
dos e na cultura feudal, os normandos tinham interesse em difundir a matéria da Bretanha na 
Inglaterra.

A Grã-Bretanha daqueles tempos era povoada por celtas que, 
progressivamente reprimidos pelos invasores anglo-saxões, refu-
giaram-se na Armórica, na Escócia e no País de Gales. Com muita 
nostalgia, esse povo cultivava as lendas de sua grandeza passada e 
esperava a volta de Artur, seu chefe guerreiro, seu máximo rei ven-
cido no século VI por guerreiros germanos. Os reis normandos, 
descendentes de Guilherme, o Conquistador, derrotaram cruel-
mente os senhores saxões e procuraram atrair a simpatia dos 
bretões. Um dos recursos empregados para conseguir tal objetivo 
foi o incentivo à difusão das lendas bretãs. Aconteceu que essas 
lendas reviveram o velho sonho de restauração da grandeza celta, 
motivo pelo qual os reis normandos se viram obrigados a destruir 
o messianismo de Artur. A Abadia de Glastonbury era o lugar ideal 
para a propaganda desse messianismo, porque reunia o maior 
acervo de velhos escritos dos antigos historiadores celtas, além 
de ser o maior reduto de monges irlandeses. Ali colocaram então 
os reis normandos abades dedicados à sua causa. Nos fins do sé-
culo XII, porém, a invenção do túmulo de Artur, exatamente em 
Glastonbury, colaborou substancialmente para difundir a matéria 
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da Bretanha que Geoffrey de Monmouth e William of Mamesbury 
haviam poderosamente divulgado, com Wace, inclusive na cultura 
popular. A grandeza celta voltou pois a ser desejada. Um embrião 
cultural a havia preservado (MEGALE, 1999, p. 17-18).

A lenda de Artur é considerada um dos grandes temas da história medieval (MEGALE, 
1999; MELLO, 1992; LE GOFF, 2002; LOYN, 1997). As fontes principais são Historia Brittonum, 
do século IX, escrita pelo monge Nennius, e Annales Cambriae (Anais Galeses) do século X. Es-
ses textos se referem a Artur como líder bretão na Inglaterra contra os saxões. Inúmeras pias 
batismais, a partir do século VI, trazem seu nome. De qualquer forma, a matéria da Bretanha, 
que se difunde no século XII, traz os romances da cavalaria com o rei Artur, seu reino de Lo-
gres, seu castelo na sua cidade, Camelot, e a Távola Redonda, seu grupo de cavaleiros, que eram 
considerados os melhores, mais corajosos e mais honrados do mundo.

A concepção do romance cortês se estabelece juntamente com a matéria da Bretanha e faz 
referência à própria Idade Média, que cunha a palavra roman como uma lembrança dos poe-
mas de Roma, no resgate de uma tradição e de uma civilidade da Antiguidade. O historiador 
Michael Zink (2002) apresenta a importância da referência à Antiguidade na formulação dos 
primeiros romances de cavalaria. O romance faz referência a personagens que não necessa-
riamente existiram, mas que expressam comportamentos presentes no cotidiano e também 
servem de modelos de imitação e de aviso e censura para a civilidade de uma sociedade.

Como em todas as civilizações, a literatura narrativa da Idade Mé-
dia está, em suas formas mais antigas, inteiramente projetada no 
passado: passado carolíngio das canções de gesta e passado mais 
distante ainda das lendas heroicas germânicas, passado antigo ou 
arturiano dos romances, passado da colonização da Islândia ou 
passado lendário das sagas, passado da história. Em todos os ca-
sos, é a genealogia do presente que está em questão. É também 
a relação com a verdade. Os primeiros romances franceses são 
adaptações de obras da Antiguidade latina – a Tebaida, de Estácio, 
a Eneida. Por um esforço ao mesmo tempo histórico e filológico, 
eles têm a ambição de conservar a memória verdadeira do passa-
do. Tomados em conjunto, eles pintam um afresco dinástico que 
vai dos Argonautas e da guerra de Tróia a Henrique II, o Planta-

geneta. Porém, em seu caminho eles encontram as maravilhas do 
mundo arturiano, tema de história mas também tema para histó-
rias que todos escutam e nas quais ninguém acredita. Fascinado 
pelas maravilhas da Bretanha, o romance não se cansa de contá-
-las. Mas ele não pode mais reivindicar a verdade dos fatos. Procu-
ra, então, a do sentido. É a grande mudança realizada por Chrétien 
de Troyes (ZINK, 2002, p. 85).
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Embora diferente da matéria antiga e da matéria de França, a matéria da Bretanha carre-
gava a influência do diálogo com a Antiguidade e com a corte feudal. Exprimia uma realidade 
diversa, não era nem uma reescrita dos feitos dos heróis de Roma e da Grécia e nem mesmo as 
canções de gesta dos senhores feudais e dos cavaleiros contemporâneos, porém, mantinha a 
temática da corte e da cavalaria e impunha aos ouvintes da aristocracia e da corte uma expe-
riência diferente, mais próxima das exegeses e das leituras clericais, com as vidas de santos, 
as hagiografias, e dos próprios textos sagrados. O sentido do romance, a interpretação, era o 
ponto alto de sua recitação, que trazia a mesma prática hermenêutica dos textos sagrados e 
das hagiografias, e mesmo das edificantes narrativas da Antiguidade que promoviam a legiti-
midade do poder do rei. Essas narrativas, contudo, se distanciavam pela autonomia do modelo 
e do exemplo que exaltavam, fossem nas canções de gesta, fossem nos romances da corte.

Tolkien, na estória3 de fadas Mestre Gil de Ham (2003), ao escrever para seus filhos a aventu-
ra do fazendeiro Gil diante do gigante, do dragão e do rei corrupto, na região das West Midlands 
da Inglaterra num remoto passado medieval, segue o mesmo prefácio histórico presente em 
Sir Gawain. A referência ao general romano Brutus, que colonizou a Britânia, e à ascensão de 
Artur realiza assim a ligação entre a Antiguidade greco-romana e a matéria da Bretanha. Se-
gundo a História Brittonum de Nennius, Brutus era bisneto de Enéas, o herói troiano da Eneida 
de Virgílio.

A estória Mestre Gil de Ham é datada do final da década de vinte e início da década de trin-
ta, justamente alguns anos após a tradução, edição e publicação de Sir Gawain and the Green 

Knight, o que corrobora a ideia de que o romance arturiano influenciou a narrativa para os 
filhos. A concepção medieval de herói estava presente no imaginário de Tolkien4 quando, dei-
xando Leeds, se mudou para Oxford, o que contribui para mais uma síntese entre seu trabalho 
filológico e as estórias de fadas para os filhos.

3 O ensaio de Tolkien On fairy-stories estabelece a diferença entre fairy-tales e fairy-stories, e assim pode-se recuperar a 
palavra estória na tradução de stories. De fato, existem polêmicas quanto à tradução deste termo. Na tradução das cartas de 
Tolkien (TOLKIEN; CARPENTER, 2006), Gabriel Oliva Brum optou por manter a tradução imediata de fairy-stories por contos 
de fadas. No entanto, o próprio Tolkien fez uma diferença, em seu ensaio On Fairy-Stories de 1939 e publicado na coletânea 
The Monsters and the critcis and the other essays (1997), entre fairy-tale, que seria mais próximo de conto de fada, com caráter 
simplório e prosaico, e fairy-story, uma narrativa sobre o mundo das fadas com heranças lendárias e mitológicas, com caráter 
mais sério e significativo. Na tradução do ensaio publicado pela editora Conrad (2006) no Brasil, o tradutor Ronald Kyrmse 
optou pela tradução de Histórias de Fadas. Reinaldo José Lopes, em sua dissertação de mestrado (2006) pela universidade 
de São Paulo, no programa de pós-graduação em estudos linguísticos e literários em inglês preferiu estabelecer a tradução 
estórias de fadas, obedecendo a diferença do inglês entre history e story.

4 Existe um poema incompleto de J.R.R. Tolkien sobre o ciclo arturiano, A Queda de Arthur, editado por Christopher Tolkien. 
O editor data a composição do poema no início dos anos trinta, quando Tolkien estava no auge de sua produção filológica e 
já ensaiava composições próprias. Neste poema incompleto, Tolkien já colocava Sir Gawain como um grande companheiro de 
armas de Arthur, seguindo o mesmo espírito do poema em inglês médio. Ver Tolkien (2013).
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O herói, o cavaleiro e o santo

Dentro deste espírito, a aproximação que Tolkien encontrou no poema inglês do século XIV 
é a mesma que acontece entre os termos herói e cavaleiro, e posteriormente a própria concep-
ção de santidade enquanto modelo pleno de virtudes.

O termo “herói”, que na Antiguidade designava uma personagem 
fora do comum em função da sua coragem e vitórias sem que por 
isso ela pertencesse às categorias superiores dos deuses e semi-
deuses, desapareceu da cultura e da linguagem com a Idade Média 
e o cristianismo no Ocidente. Os homens que a partir de então 
eram considerados como heróis – sem que este termo fosse em-
pregado – eram um novo tipo de homem, o santo e um tipo de 
governante promovido ao primeiro plano, o rei… Os heróis de que 
se trata aqui são personagens de alto posto ou de nível elevado 
que se definem não como santos e reis, mas de outra forma. O ter-
mo da linguagem medieval que mais se aproxima em francês an-
tigo do que pretendo designar aqui é o adjetivo preux (“corajoso, 
valente”), que, no final do século XII, passa a ser substantivo. No 
século XII, o termo de onde vem a palavra prouesse (“proeza”) era 
associado ao valor guerreiro e à coragem, e na maioria das vezes 
designava um homem destemido, um bom cavaleiro. No século 
XIII, ele modificou-se adotando principalmente o sentido de cor-
tês, gentil, belo, franco (LE GOFF, 2009, p. 15-16).

Essa mudança do corajoso, valente e pródigo do século XII para o cortês, belo, gentil, franco 
do século XIII acontece de forma lenta, próxima e complementar. O sentido buscado pelos ro-
mances corteses, a matéria da Bretanha, difere da Igreja e do rei, embora mantenha a herança 
da Antiguidade em termos de estilo, contexto sobrenatural e fantástico, com estrutura lendá-
ria ao mesmo tempo em que se aproxima das canções de gesta que retratam o cotidiano da 
corte aristocrática medieval. Porém o sentido do texto aqui não é exaltar o cavaleiro histórico e 
virtuoso em relação às exigências feudais, mas sim o cavaleiro lendário, mítico, exemplo e mo-
delo imaginário, que traz a cultura da corte e também a coragem, a maestria militar e a honra, 
apaixonado sob as tentações e ações de queda diante do matrimônio, da fidelidade e do amor.

Os romances de aventuras traduzem essa tendência. Tomam, ini-
cialmente, a forma dos romances antigos, de que Eneias, Heitor 
ou Alexandre representam os heróis. Repõem a Antiguidade em 
moda e introduzem nas mentalidades elementos da moral laica, 
sobretudo um ideal novo, que também se encontra nos trovadores 
provençais: a cortesia, que exalta as boas maneiras, o serviço à 
senhora, o amor dito “cortesão”, naturalmente adúltero, despre-
zando o casamento e desdenhando o ciúme. Pelo que já se disse, 
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deve-se ver aí uma elaboração ideológica da pequena nobreza? É 
possível. Mas pode-se também sustentar que os príncipes e se-
nhores usaram os modelos cortesãos em proveito próprio, para 
atrair os cavaleiros. Em troca, está claro que o ideal cortesão se 
opõe radicalmente à moral tradicional da Igreja: ele canta o amor 
sensual, o apelo aos favores da dama casada, a procura do luxo e 
da moda, o brilho dos tecidos, das riquezas e das cores, a bravura 
guerreira desinteressada, o porte imponente, a altivez, mesmo a 
arrogância aristocráticas (FLORI, 2002, p. 196-197).

A oposição radical em termos de matrimônio revela a autonomia cultural dos romances 
corteses. Contudo, a matéria da Bretanha carregava em seu bojo tanto as matrizes da Anti-
guidade pagã quanto a moral cristã. A exaltação do amor, compreendida também como ca-
racterística cristã, se mostrava na tensão da cortesia. Assim, como no cristianismo medieval 
de São Francisco, por exemplo, ou mesmo da mística cristã monástica, o amor é educador e 
aperfeiçoa moralmente.

É nesse espírito educativo do amor que se espelha o modelo da cortesia. O amante se aper-
feiçoa moralmente através da servidão. A humildade e a paciência são adquiridas através do 
exercício amoroso da cortesia, porque somente o amor pode levar o homem à perfeição e à 
plenitude.

A diferença entre cortesia e amor cortês é tênue. O primeiro exige dedicação, gentileza 
e acolhida a todos da corte, inclusive crianças, doentes, idosos; enquanto o segundo é a ma-
nifestação afetiva e amorosa a uma dama em especial, normalmente dramática e de caráter 
adúltero. Em todo caso, o papel educativo do amor cortês é a culminância da cortesia, numa 
adequação afetiva e subjetiva de uma educação formal e cultural. Daí a disputa de determinar 
qual sentido de amor rege essa educação: ou o amor cristão enquanto caridade religiosa ou o 
amor erótico carnal da Antiguidade pagã.

Essas características da cortesia, do amor cortês e do romance cortês expressam a contra-
dição que a corte aristocrática cavaleiresca vivia na medievalidade. A matéria da Bretanha, pri-
meiramente originária de mitos e lendas de um povo dominado e resistente, recebe depois uma 
influência civilizatória cristã, com sua herança da cultura greco-romana e bíblica, consolidada 
pelos valores guerreiros germânicos e bárbaros, como a coragem e a habilidade militar, na le-
gitimação política de seus reis, e por fim expressas numa autônoma cultura cortesã de jogos de 
sedução, gentileza e educação via a paixão e a tensão com a fidelidade matrimonial e feudal.

Tal contradição pode ser percebida como fundamento de toda civilização medieval. Para 
Huizinga (2010), a Idade Média tinha uma veemência da vida e um anseio por uma vida mais 
bela, uma vida melhor. As três formas de saciar essa sede de vida eram, em primeiro lugar, a 
recusa do mundo em favor da glória do céu. O cristianismo já tinha trazido a fuga do mundo 
para o deserto e para os monastérios como caminho para encontrar a santidade e a beatitude 
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salvífica de Deus. A beleza de Deus estava em superar o mundo, e a superação do mundo esta-
va em se retirar dele.

O segundo caminho era a melhoria do mundo. Esse caminho se encontrava interrompido 
pela dura realidade das guerras e conflitos bárbaros. A civilização antiga, com sua escrita, fi-
losofia e ciência, estavam restritas a um clero seleto, que continuava suas pesquisas sobre a 
natureza, o sobrenatural e a mecânica do mundo de forma reservada, sem que a maioria da 
população soubesse ler e ainda menos entender as bases sociais, científicas e políticas de sua 
realidade. A escolástica de São Tomás e o Didascálicon de Hugo de São Vítor são contemporâ-
neos da difusão da literatura cortesã. Embora a reflexão sobre a encarnação e a redenção da 
própria natureza estimulasse a pesquisa sobre a melhoria de técnicas agrícolas, medicinais, 
jurídicas e econômicas (LE GOFF, 1990; LE GOFF, 1993), essa pesquisa tinha pouca circulação, 
e o predomínio do envelhecimento do mundo era a ideia reguladora.

O terceiro caminho era o do sonho. É nesse caminho que a literatura, o romance cortês, a 
matéria da Bretanha, enfim o sentido que Chretién de Troyes (1998), Maria da França e todos 
os autores buscavam. Não para realizar um edificante enredo antigo de caráter político, ou um 
elogio a um exemplo histórico de cavaleiro numa canção de gesta, ou uma exortação piedosa 
de um santo ou religioso que mostrou a potência da oração ou a intervenção concreta de Jesus 
Cristo e Deus no mundo caído. A busca do ideal era a beleza, a estética maravilhosa e fascinan-
te de Camelot, com sua bravura, paixão, amor e conquista.

O terceiro caminho para um mundo mais belo é o do sonho. É o 
caminho mais fácil, mas que mantém o objetivo igualmente dis-
tante. Quando a realidade terrena é tão perdidamente trágica e a 
renúncia do mundo tão difícil, não nos resta nada além de colorir 
a vida com um brilho claro, vivê-la no país dos sonhos, temperar a 
realidade com o êxtase do ideal. Basta um tema simples, um único 
acorde, para se deixar levar pela fuga fascinante: um olhar para 
a felicidade sonhada de um passado mais belo já é suficiente, um 
olhar para o seu heroísmo e sua virtude, ou então para os alegres 
raios de sol da vida da natureza. É sobre esses poucos temas – o 
do heroísmo, o da sabedoria e o do bucolismo – que toda a cultura 
literária é estruturada desde a Antiguidade. A Idade Média, o Re-
nascimento, os séculos XVII e XIX, todos eles juntos não são mui-
to mais do que variações novas de uma velha canção (HUIZINGA, 
2010, p. 56).

Essa fuga fascinante com base no heroísmo, na sabedoria e no bucolismo é refletida nessa 
literatura. Mais ainda, a própria concepção de sociedade cavaleiresca é fundamentada nes-
se esforço estético de ideal de vida, que busca uma orientação ética. A vida da corte feudal, 
que lentamente toma consciência cultural de sua autonomia em relação à cultura clerical e ao 
mesmo tempo da cultura popular pagã, cria um ideal estético e ético que incorpora elementos 
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civilizatórios de várias origens. Assim, o conflito militar se associa ao conflito interior e sobre-
natural. A transição do herói, do guerreiro ao santo, é marcada pela passagem do conflito pu-
ramente bélico e social (enquanto função do guerreiro diante da comunidade) para o conflito 
religioso e sobrenatural (enquanto atravessamento do pecado e vitória sobre o demônio).

Como ideal de vida bela, a concepção cavaleiresca tem aspectos 
peculiares. É um ideal essencialmente estético, feito de fantasias 
coloridas e sentimentos elevados, que também almeja ser um 
ideal ético: o pensamento medieval só pode conferir nobreza a 
um ideal de vida se o puder vincular à piedade e à virtude. Nessa 
sua função ética, o ideal cavaleiresco fica sempre a dever, estorva-
do por sua origem pecaminosa. Pois o cerne do ideal é sempre o 
orgulho elevado à condição de beleza. Chastellain compreendeu-o 
perfeitamente ao dizer: “A glória dos soberanos consiste em or-
gulho e em empreender coisas muito perigosas; todos os poderes 
principais convergem num único ponto, que se chama orgulho”. 
Do orgulho, estilizado e exaltado, nasce a honra, que é o centro da 
vida nobre (HUIZINGA, 2010, p. 99).

A moral cristã de humildade e serviço se encontra com a vida pagã militar, greco-romana, 
germânica ou céltica. O serviço, então, se torna o serviço do orgulho, da honra, da soberba. Pe-
cado capital, a vaidade se eleva a ideal estético. É a honra que fundamenta a vida cavaleiresca, 
e a honra se conquista através de feitos para se orgulhar. O orgulho, submetido ao serviço, é in-
quieto, selvagem, irreprimível e incontrolável. A paixão do homem medieval fosse pela mulher 
amada, mesmo que adúltera, fosse pela conquista militar, mesmo que indevida, fugia da moral 
cristã de defesa da Igreja e da defesa dos pobres e oprimidos. A embriaguez pelo domínio de 
homens e corações, o pecado do orgulho, a tentação de Cristo no deserto, duramente vigiado 
pelo clero, e muitas vezes presente no seio da própria Igreja, se extravasava nos romances e 
no cotidiano medieval.

A canção de gesta tinha que buscar na Antiguidade pagã dos imperadores e heróis gregos e 
romanos seu modelo e base fundamental, enquanto o romance cortês interpretava a salvação 
pelo amor, a paixão cristã, de sua própria maneira, atraindo o paganismo e a elaboração corte-
sã dessa paixão. Os cavaleiros devem ser corajosos e invencíveis, possuir a paixão pela honra 
e pela justiça e por seu povo. Esse estímulo, se não devidamente controlado pela humildade e 
pela cortesia, gerava a injustiça e o pecado do orgulho. A vaidade das vaidades era assumida 
como objetivo da vida, e a própria paixão cristã se convertia em adoração da donzela adúltera, 
que devia ser obedecida a qualquer custo. Assim, a imposição da vontade da senhora se con-
solidava independente dos ditames culturais e da moral que fornecia a legitimidade da união 
matrimonial.
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Mas o cavaleirismo não teria sido o ideal de vida durante séculos 
se nele não estivessem presentes valores elevados para o 
desenvolvimento da vida em sociedade, se não tivesse sido social, 
ética e esteticamente necessário. A força desse ideal repousava 
justamente nesse seu exagero do belo. É como se o espírito 
medieval, com sua paixão sangrenta, só pudesse ser conduzido se 
o ideal fosse posto num plano elevado demais, assim como fazia 
a Igreja, e como fazia o pensamento cavaleiresco… Porém quanto 
mais um ideal de cultura exige virtudes das mais elevadas, maior 
é a desarmonia entre a forma de vida e a realidade. O ideal cavalei-
resco, com seu conteúdo ainda semirreligioso, só podia ser reco-
nhecido por uma época suscetível à completa ilusão, que fechasse 
os olhos diante de realidades muito duras. A civilização que estava 
despontando exigia que as aspirações elevadas demais da velha 
forma de vida fossem abandonadas. O cavaleiro torna-se o genti-

lhomme francês do século XVIII, que ainda mantém uma série de 
conceitos das questões da fé ou o protetor dos fracos e oprimidos. 
No lugar da figura do nobre francês, surge o gentleman, em linha 
direta com o antigo cavaleiro, agora modificado e refinado. Des-
se modo, nas transformações sucessivas do ideal cavaleiresco, a 
camada mais epidérmica, tornada mentira, se solta mais uma vez 
(HUIZINGA, 2010, p. 173).

A aproximação do poder da realeza absoluta e a redução do poder da nobreza feudal, e 
assim da própria cavalaria, trazem o abandono dos ideais civilizatórios estéticos medievais. 
Nos posteriores séculos XV e XVI, tal exigência do sentido religioso ruma para o ofuscamento e 
consequentemente perde força, e sua propagação diminui. Esse sentido estético e civilizatório, 
ainda vigoroso nos séculos XII e XIII5, como no próprio Chretien de Troyes que caminha com 
a demanda do Graal e sua proximidade com o tema da santidade religiosa ao mesmo tempo 
em que as Cruzadas e o surgimento das ordens militares religiosas se tornam inquestionáveis, 
quebra a ideologia monárquica das três ordens (LE GOFF, 1990). No século XII, São Bernardo 
de Claraval coloca aqueles que rezam no mesmo estado daqueles que guerreiam. No entanto, 
já no século XIV, com a Guerra dos Cem Anos, a questão de Joana D’Arc, o encerramento das 
Cruzadas e o debate sobre a guerra justa enterram cada vez mais o ideal estético e ético da 
cavalaria. A separação progressiva da Igreja e da corte é inevitável.

No século XII, porém, ainda estamos na gênese do processo, com as contradições ainda 
latentes ou mesmo despercebidas. Ser cavaleiro é ser um orgulhoso e vaidoso servo da Igreja 
e dos mais fracos, que deve ser cortês com todos os próximos, principalmente com a mulher 

5  A imaginação como um todo parece ser redescoberta como uma dimensão essencial no ser humano, sendo a pluralidade de 
místicas, heresias e poemas que florescem nesse período. Como exemplo, a Legenda Áurea de Jacopo de Varazze, que retrata 
a vida de santos com uma vivacidade notável e que servia como meio de evangelização entre os povos. Ver Varazze (2003).
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amada, ainda que adúltera, deixando-se levar pela paixão, a exemplo de Cristo, desafiando, 
mesmo rompendo com os ditames dos sacerdotes e dos governantes.

A mais exitosa forma imaginária de resolução de tensão entre o ideal cavaleiresco e a rea-
lidade feudal foi o tema da aventura. Os romances exploraram o tema, estabelecendo relações 
com o sobrenatural do paganismo bretão, as lendas e mitos da Antiguidade e as intervenções 
divinas como os animais fantásticos na Bíblia.

Espelho da sociedade feudal, exaltando a função guerreira e seus 
atributos acima de tudo, as empreitadas aventureiras são proje-
ções parciais das efetivas ocupações dessa sociedade, nas quais 
se ensejava ao indivíduo oportunidade para provar a bravura, a 
ousadia e a habilidade no manejo das armas (melhor dizendo, 
sua resistência física, dada a natureza dos combates). Como em 
muitos romances arturianos, e sobremaneira no ciclo do Graal-
-Vulgata, há uma nítida influência clerical, os feitos cavaleirescos 
incidiam em pontos vitais do código cristão da cavalaria: a defesa 
dos fracos, das donzelas, das viúvas, do senhor (naturalmente) e 
a reparação das injustiças. A defesa da Igreja e da religião, ponto 
alto das canções de gesta, só é mencionada, mas na prática não 
aparece. Isto se explica porquanto essa literatura está presa ao 
seu atavismo céltico, erguendo-se gloriosamente ao lado de um 
pálido cristianismo, reduzido a umas práticas que mal recobrem 
as latentes tradições pagãs. Assim, muitas das aventuras contêm, 
velada ou abertamente, componentes mágicos e sobrenaturais, 
por vezes inexplicáveis nos limites da narração (MELLO, 1992, p. 
71).

A diferença das canções de gesta e da matéria da Bretanha se acentua novamente. Enquan-
to na canção de gesta a moral cristã e especificamente feudal (a importância maior são as 
relações de poder e a obediência ao sistema de vassalagem) é o que qualifica um cavaleiro e o 
protagonista da narrativa, no romance cortês é a aventura (mística e sobrenatural) que quali-
fica o enredo. Sem a aventura, não há possibilidade de resolução da tensão, das contradições 
que não devem ser levantadas sob risco de vergonha, acusação e sacrilégio.

A diferença entre a defesa de uma moral que se identifica com a moral cristã do serviço e da 
justiça, presente nos romances corteses, ainda que fantasiada com o paganismo bretão ou ger-
mânico, e de uma explícita defesa da Igreja e da religião, presente nas canções de gesta, muitas 
vezes com o caráter legitimador ideológico do poder feudal, é uma diferença fundamental. 
Como que os próprios romances desejassem estabelecer um vínculo com essa moral cristã in-
dependente de sua formalização na Igreja e na sistematização clerical, é possível perceber um 
propósito de uma universalização da moral, independente de sua reivindicação exclusivista e 
ciumenta da cultura clerical.
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É ao cavaleiro, não ao clérigo, que é proposto o modelo da 
aventura. Modelo complexo, sem dúvida, ambíguo por natureza, 
e dentro do qual podem existir as mais vivas tensões…, mas E. 
Köhler deu uma fórmula cujo alcance é geral, quando escreve estas 
palavras que resumem bastante bem a sua tentativa: “A aventura 
é o instrumento para superar a contradição que se estabeleceu 
entre o ideal de vida e vida real. O romance realiza a aventura e 
confere-lhe desse modo um valor moral, dissocia-a da sua origem 
concreta, e situa-a no centro de um mundo feudal imaginário 
em que a comunidade de interesse entre as diversas faixas da 
nobreza, que pertence já ao passado, parece ser ainda realizável”. 
O amor cortês, “coisa preciosa e santa” (Yvain, v; 6044), é o ponto 
de partida e ao mesmo tempo o ponto de retorno de uma aventura 
que só deixa a corte feudal pelo mundo selvagem para a ela voltar 
em melhores condições. Entretanto, o herói assegurou como quer 
o setor clerical, a sua salvação, a salvação pessoal através da salva-
ção dos outros (LE GOFF, 1990, p. 132).

É essa particularidade, essa separação da cultura cavaleiresca da cultura clerical, que é 
expressa na aventura. O rei e o clérigo já são os representantes da civilização, do poder e do 
saber. A própria marca da virtude é reconhecida pela Igreja e exaltada pela realeza. Porém, é 
tarefa do cavaleiro tornar-se o sustentáculo do poder e protetor do saber, aquele que mantém 
a própria civilização, inclusive o rei e o clero.

A proposta feita por Franco Júnior (2010) estabelece o conceito de cultura intermediária, 
na qual o imaginário da cavalaria está inserido na civilização medieval. Nem a cultura erudita, 
identificada com a Igreja e sua cultura clerical e religiosa, nem a cultura popular, marcada pela 
oralidade, pelas tradições pagãs e o cristianismo vulgar. Na fabricação da literatura cortês, a 
fusão entre as culturas promoveria tanto a independência da corte da Igreja, quanto a separa-
ção das classes populares por sua capacidade de escrita e leitura. A cultura intermediária não 
apenas se distinguiria pela autonomia da escrita e da preservação de temas orais vulgares, 
mas também por uma originalidade mítica, produzindo a fusão, a reelaboração de conteúdos 
cristãos eclesiásticos com a mitologia pagã.

No caso da cavalaria, a preservação dos ideais cristãos imersos no imaginário popular, 
estabelecidos pela escrita, reflete a posição social do cavaleiro: acorrentado pela realeza e 
doutrinado pela Igreja, buscava a sinceridade de seus valores e ao mesmo tempo exigia uma 
justificação de suas raízes.

O ato de deixar a corte, e assim a civilização, permite ao cavaleiro partir na aventura para 
o inesperado e o novo. Sua tarefa é a conquista, que está fora do alcance do clero. É o cavaleiro 
que conquista a aventura, que enfrenta e que descobre. Sua missão é o domínio, sem o qual 
o rei nada pode. Para isso é necessário um significado religioso que permita o domínio da 
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própria civilização diante da natureza e dos pagãos, sendo necessária a justificação moral. Os 
feitos e a consequente honra e sabedoria que deles advêm são a singularidade da cavalaria 
diante do rei e do clero.

Nessa aventura o cavaleiro encontra o maravilhoso e o sobrenatural. O conteúdo do so-
brenatural, do fantástico e do maravilhoso é outra marca fundamental do romance cortês. A 
diferença proposta por Le Goff (2002) de maravilhoso, mágico e miraculoso explica como esse 
fantástico, essa imaginação literária, essa criação de imagens, traduz a presença do sobrena-
tural no romance.

Estamos portanto no mundo do sobrenatural, mas parece-me que 
nos séculos XII e XIII o sobrenatural ocidental se divide em três 
âmbitos que se recobrem, mais ou menos, com três adjetivos: mi-

rabilis, magicus, miraculosus. Mirabilis. É o nosso maravilhoso com 
suas origens pré-cristãs… Magicus. É sabido que o termo em si po-
dia ser neutro para os homens do Ocidente medieval, porquanto 
teoricamente se reconhecia a existência de uma magia negra que 
tinha a ver com o diabo, mas também de uma magia branca que, 
em contrapartida, era considerada lícita. De fato, o termo magicus, 
e o campo por ele designado rapidamente deslizou para o lado do 
mal, para o lado de Satanás. Magicus é, portanto, o sobrenatural 
maléfico, o sobrenatural satânico. O sobrenatural propriamente 
cristão, aquilo a que justamente poderia chamar-se o maravilho-
so cristão, é o que procede do miraculosus; mas o milagre, o mi-

raculum, parece-me ser apenas um elemento, e eu diria até um 
elemento bastante restrito, do vasto âmbito do maravilhoso (LE 
GOFF, 1990, p. 22).

O maravilhoso é a parte sobrenatural da natureza. Ainda que todo o debate sobre a trans-
cendência de Deus e do Deus criador estabeleça uma diferença entre o paganismo e suas divin-
dades como potências do mundo, potestades criadas junto com o mundo que se diferenciam 
dos humanos porque são mais poderosas, imortais e ligadas a elementos do mundo natural, 
no cristianismo essas manifestações sobrenaturais da natureza também expressam a dimen-
são sobrenatural do homem, com a possibilidade de sua relação com anjos, demônios, e com o 
próprio Transcendente, quando este se manifesta.

A encarnação e a revelação da possibilidade da santidade ao homem, com todas as con-
sequências espirituais e sobrenaturais, tornam mais complexa a dualidade natureza e sobre-
natural. No cristianismo medieval, o homem é naturalmente sobrenatural (LE GOFF, 1990; 
MELLO, 1992).

Assim, se o maravilhoso cristão se concentra na intervenção divina, e a graça e a provi-
dência permitidas ao homem o transformam em destino, fonte e transmissor de milagres, a 



18

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 48

natureza também mostra a possibilidade do maravilhoso. Os animais fantásticos, cujo maior 
exemplo medieval é o dragão (LE GOFF, 1993), ecoam a existência do Leviatã bíblico (Isaías 
27,1; Jó 40–41), Da mesma forma, o salmista (Sl 143,7; Sl 90) afirma que os monstros mari-
nhos e o dragão devem louvar a Deus.

Ao permitir a possibilidade de monstros fantásticos, os relatos pagãos carregam a legitimi-
dade de trazer realidades inéditas e travessias, criaturas e lugares que escapam do cotidiano. 
O esforço cristão se coloca no sentido de racionalizá-los, mapeá-los e mostrar sua simples 
condição de natureza, sem atributos divinos, ou mesmo de combatê-los e dominá-los se pos-
suírem a sobrenatureza do demoníaco.

Nesse controle e domínio de Deus e do milagre em relação ao maravilhoso se encontra o 
mágico. Fundamento de controle da natureza, sem relações com o transcendente, a magia se 
assemelhava ao conhecimento e à sabedoria. Afinal, são três reis magos que seguem a estrela 
no céu, que ofereceram os presentes do Oriente em matéria do ouro, o líquido da mirra e a 
fumaça do incenso ao menino Deus. Assim, a magia pode ser lícita se entendida como busca da 
verdade da Criação. Todavia, são justamente os sábios, os magos, os pagãos que utilizam esse 
saber para dominar vontades e impedir o encontro dos homens com Deus. Essa magia demo-
níaca é alimentada, através de pactos e venda de almas, pela potência dos anjos caídos, que, 
embora espirituais, possuem poderes que interferem na realidade criada.

O maravilhoso tende, no decorrer dos séculos, a se transformar na catalogação científica 
(animais, fadas, lugares e objetos espirituais ou fantásticos) e no discernimento neutro da 
presença do espiritual na criação, estabelecendo-se na parte naturalmente sobrenatural da 
criação de Deus. A magia tende a se transformar na ciência, e assim se estabelecer com neu-
tralidade permitida na pesquisa e no domínio da natureza. Somente o milagre, a intervenção 
direta de Deus e de seus santos, continuará livre da racionalização cristã, sendo a única possi-
bilidade do maravilhoso no decorrer da civilização cristã.

Para Mello (1992), a aventura arturiana acontece sempre fora do mundo civilizado, porque 
participa do meio florestal e do ambiente selvagem, desordenado e sobrenatural. Mesmo as-
sim, a moral da cavalaria cristã deve acontecer justamente nesses meios, com a afirmação da 
necessidade do socorro às vítimas de injustiças, o resgate dos sequestrados e a restituição da 
ordem da Cristandade. A trama básica dessa afirmação moral pode ser desencadeada na corte 
ou nos caminhos percorridos pelo aventureiro. O universo exterior à civilização estava cheio 
de damas a serem resgatadas e salvas de indivíduos perversos, assim como cheia de bons ca-
valeiros feridos ou necessitando de auxílio. Cabe então ao herói levar a presença de Cristo aos 
confins da terra.

A dinâmica entre corte e floresta expressa a dualidade entre civilização e natureza. A pers-
pectiva da matéria da Bretanha sempre vê na floresta o lugar do desencontro, onde se busca 
refúgio, fuga, proteção e iluminação. Também é pela floresta que acontece a aventura e o en-
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contro com o sobrenatural. É da floresta que chegam os verdadeiros desafios espirituais e 
físicos. É na solidão da floresta que o sentido da missão e do serviço na coletividade da corte 
pode ser encontrado, se perdido, ou aprofundado, se inseguro.

Fica por estabelecer a que é que se contrapõe, no sistema de va-
lores dos homens do Ocidente medieval, esta floresta-deserto. Ao 
mundo, isto é, à sociedade organizada; por exemplo, no romance 
cortês, à corte, à corte do rei Artur. Contraposição mais complexa 
do que o que poderia parecer à primeira vista, porque o rei, como 
se disse, é também ele um homem da floresta que, de tempos em 
tempos, por causa da caça ou das suas relações com os eremitas, 
vai lá confirmar a sua sacralidade e legitimidade. Na literatura, ex-
pressão privilegiada, juntamente com as artes figurativas, do sim-
bolismo de uma sociedade, capta-se sobretudo a contraposição 
floresta-castelo. Mas o castelo, nessas obras, é também a cidade… 
No Ocidente medieval, a contraposição não é, na realidade, entre 
cidade e campo, como na Antiguidade (urbs-rus, para os romanos, 
com os desenvolvimentos semânticos urbanidade-rusticidade), 
mas o dualismo fundamental cultura-natureza exprimi-se de pre-
ferência mediante a contraposição entre o que é construído, culti-
vado e habitado (cidade, castelo, aldeia, indiferenciadamente) e o 
que é propriamente selvagem (mar, floresta, equivalentes ociden-
tais do deserto oriental), entre o universo dos homens que vivem 
em comunidade e o universo da solidão (LE GOFF, 1990, p. 51-52).

Da mesma forma que nos Evangelhos Jesus se afasta do povo indo para o deserto para re-
zar (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13) para ser tentado, para encontrar com demônios e ser 
levado pelo Espírito Santo, no Ocidente medieval, e em específico na literatura cortês, o herói 
é chamado para a floresta, que assume o mesmo lugar simbólico do deserto evangélico. É na 
floresta que acontece a aventura, que o herói ultrapassa seus limites e que assegura sua força 
e seu propósito.

A floresta é o lugar do sentido, da travessia daquele herói que é traidor e adúltero no ro-
mance cortês, e que deve encontrar sua redenção. É o lugar sobrenatural, mágico e miraculoso 
daquele que deve encontrar o Graal, salvar a donzela, se apresentar na capela perdida, enfren-
tar o animal fantástico único. A floresta-deserto é o espaço da transformação do incompleto, 
mas vivo, na fulguração da completude. É a solidão necessária da natureza selvagem que im-
pulsiona o sentido da comunidade medieval da corte.

Assim, a aventura é antes de tudo a travessia da floresta-deserto. A aventura é uma institui-
ção, não uma série de acontecimentos. O inesperado e o perigo estão presentes, porém a aven-
tura em si mesma já existe como sempre existiram outras, que já foram solucionadas ou que 
ainda estão à espera de sua realização. Para cada aventura, existe um predestinado. Somente 
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o cavaleiro certo poderá resolver determinada aventura, que assume uma característica tanto 
de lugar como de instituição. Uma personagem, mais do que um acontecimento, a aventura é 
um ambiente como a Távola Redonda, a Igreja, a vila, o castelo.

Existindo no passado, no presente e no futuro, a aventura deixava 
de ser um mero fato, um acontecimento a realizar-se (como a ima-
ginamos hoje e como o revela o próprio sentido etimológico do 
termo latino adventura, “o que está por vir”), para tornar-se uma 
instituição tão real quanto a corte de Artur e a Távola Redonda. Só 
deixava de existir quando fosse encontrada e resolvida pelo cava-
leiro certo, a quem estava destinada (MELLO, 1992, p. 70).

A aventura de Sir Gawain e a lei moral

A tradução do poema de Sir Gawain and the Green Knight do inglês médio para o inglês 
contemporâneo, realizada por Tolkien estabeleceu determinado impacto acadêmico, contri-
buindo para sua indicação para cátedra de Oxford. Posteriormente, nas décadas de cinquenta e 
sessenta do século XX, as transmissões via rádio pela BBC, de conferências de Tolkien sobre Sir 

Gawain and the Green Knight, fizeram tamanho sucesso que exigiram a dramatização via rádio. 
Em abril de 1953, Tolkien realizou uma conferência sobre sua tradução e edição de 1925. Em 
prefácio na edição de 1975, ilustra as ideias principais dessa conferência.

Nessa conferência, Tolkien afirma que a principal questão do poema é a travessia que Sir 
Gawain realiza para defender seu rei, Artur (TOLKIEN, 1997). Identificando todos os elemen-
tos de um romance arturiano, cortês, integrante da matéria da Bretanha, Tolkien apresenta a 
presença do maravilhoso, da magia e do sobrenatural (LE GOFF 1993; MELLO, 1992) ineren-
tes à matéria da Bretanha, o qual Tolkien chama de Faerie. Tais presenças são simbolizadas 
pelo cavaleiro verde, sua mágica de vida mesmo com a cabeça cortada, pelo cinto mágico que 
supostamente protegeria Sir Gawain do cavaleiro verde e suas relações com Morgana, maga e 
deusa, irmã de Artur e amante de Merlin.

Da mesma forma, o elemento da aventura está presente. É Sir Gawain que assume a tarefa, 
e, uma vez aceita, somente ele pode concluí-la. Partindo em direção da capela verde, atraves-
sa florestas e encontra o castelo que o mostra o caminho da capela verde. Nessa travessia da 
floresta da angústia para a civilização da corte, há o reencontro com o código de conduta dos 
cavaleiros e da cortesia (TOLKIEN, 1975).

É justamente essa a terceira característica que Tolkien aponta como o centro do poema. 
O sentido do romance, elemento fundamental já trazido desde o século XII por Chrétien de 
Troyes (ZINK, 2002; FLORI, 2002), é no caso de Sir Gawain uma reflexão sobre a verdadeira 
moral e o verdadeiro sentido do serviço e da cavalaria: a tensão entre as regras do jogo mágico 
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e humano, as leis da cortesia e do serviço à senhora, a lei moral6 da Igreja e a experiência da 
consciência do pecado e da virtude (TOLKIEN, 1997).

Assim, Tolkien identifica três tentações que expressam esse sentido, e ao mesmo tempo a 
confissão que Sir Gawain faz no poema resulta na consolidação de sua consciência e da cul-
minância do romance. O tema da fé em contraste com a magia também é importante, uma vez 
que é contra a magia que o cavaleiro deve lutar, pois o cavaleiro verde é alimentado pela força 
de Morgana Le Fey, senhora da magia, que enfeitiçou Bertilak, o senhor do castelo, e o trans-
formou no cavaleiro verde para aterrorizar Guinevere e Artur. Esse dilema também se explicita 
no aceite de Gawain do cinto que o protegeria, mesmo que sem cumprir o acordo com Bertilak 
e o cavaleiro verde.

A tensão se estabelece então em três pontos. Primeiro a honra do cavaleiro em não ser 
adúltero e ainda assim em ser cortês, porque a dama do castelo, esposa de Bertilak, o deseja ao 
mesmo tempo em que Gawain notadamente admira e deseja a formosa dama. Depois o pacto 
feito com Bertilak, de que, enquanto Gawain permanecer no castelo, tudo o que o cavaleiro 
conseguisse deveria entregar para o senhor do castelo, em troca da hospitalidade, alimentação 
e repouso em seus domínios. Por fim, a consciência da obrigação em cumprir seu pacto com o 
cavaleiro verde, entregando seu pescoço a um golpe mortal sem poder se defender.

As exigências da conduta com a cortesia, com a lei do dever e da consciência da virtude se 
sobrepõem no poema. Tolkien identifica o símbolo do pentáculo, ou pentângulo como evidên-
cia dessas exigências de perfeição. Ao adotar esse emblema em seu escudo, em detrimento 
do grifo ou da águia, mais comuns na matéria da Bretanha, Sir Gawain marca uma referência. 
Considerado um símbolo pagão de origem babilônica ou celta, Tolkien o interpreta dentro do 
poema como a perfeição matemática, simbolizando também a razão (TOLKIEN, 1997).

O próprio poema afirma que foi Salomão que recebeu o pentáculo, como expressão de sua 
sabedoria, e as cinco pontas simbolizam as cinco chagas de Cristo, assim como os cinco mis-

6 A configuração da lei moral dentro do cristianismo é um processo amplo e cheio de sutilezas. Desde as discussões do Anti-
go Testamento com a lei de Moisés, confirmada e ultrapassada por Jesus Cristo nos Evangelhos, até as reflexões de São Paulo 
sobre a lei antiga e a lei nova. Na Idade Média essa discussão acompanha a patrística até se consolidar com a escolástica e São 
Tomás de Aquino no século XIII. Na Suma Teológica, na II Seção da II Parte, nas questões 90 até 108, o escolástico apresenta a 
lei moral como uma pedagogia divina que abrange o reconhecimento racional da origem do homem e da criação em Deus as-
sim como a finalidade de tudo o que existe como retorno a Deus. Nesse sentido, a lei moral é uma consciência da estrutura da 
realidade do homem, da criação e de Deus e de quais consequências morais (comportamentais e cognitivas) são necessárias 
para um correto ordenamento nessa estrutura da realidade. A lei moral é um reflexo possível de ser conhecido pelo homem 
da lei eterna que harmoniza o próprio cosmo criado por Deus, sendo tal lei eterna a própria vontade de Deus que sustenta 
tudo que existe. São Tomás divide a lei moral em três pilares: a lei natural, presente em todos os povos humanos pela própria 
estrutura da racionalidade, seja nas manifestações míticas bárbaras e tribais ou no auge da filosofia grega e romana; a lei an-
tiga, presente no Antigo Testamento e preservada pelos judeus com seus preceitos morais, cerimoniais e judiciais, que revela 
a dependência do homem a Deus, a condição inescapável do pecado e a insuficiência do homem de estabelecer a justiça sem a 
completa entrega a Deus; e por fim a lei nova, trazida por Jesus Cristo e o Evangelho, que revela a possibilidade de participação 
do homem na própria Trindade e imersão do homem em Deus, sendo esse processo de santidade promovido pela graça de 
Deus, pelo sacrifício de Cristo e pela ação do Espírito Santo juntamente com a vontade e a busca do homem. A edição da Suma 
Teológica consultada foi das edições Loyola (2002), traduzida para o português diretamente do texto latino de Editio Leonina, 
Edição Marietti (1948).
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térios do Rosário. A imagem da Virgem Maria estava pintada no interior do escudo, fazendo 
referência à mulher sem pecado. Dessa forma, o sentido do poema se torna a perfeição moral.

Mas todo este cuidado na construção formal serve também para 
fazer do conto um veículo melhor da moral que o autor impôs em 
seu material antigo. Reextraiu de acordo com sua própria fé seu 
ideal cavaleiresco tornando cavalaria cristã, mostrando que a gra-
ça e a beleza de sua cortesia (a qual admira) derivam da genero-
sidade e graça Divina, Cortesia Celestial, da qual Maria é a criação 
suprema: a Rainha da Cortesia, como a chama em Pearl. Isto que 
exibe simbolicamente na perfeição matemática no Pentáculo, que 
coloca no escudo de Gawain em vez do leão heráldico, ou a águia, 
encontrados em outros romances. Mas enquanto em Pearl ele 
ampliou sua visão da sua filha morta entre os abençoados numa 
alegoria da divina generosidade, em Sir Gawain ele deu vida ao 
seu ideal, mostrando-o encarnado em uma pessoa viva, modifica-
da por seu caráter individual, de modo que nós possamos ver um 
homem ao tentar viver seu ideal, possamos ver suas fraquezas (ou 
fraquezas do homem) (TOLKIEN, 1975, p. 5, tradução própria).7

Ao demonstrar essa busca da perfeição e sua trágica contradição na falibilidade humana, o 
poema discute com os fundamentos da moral cristã, atravessando as camadas do jogo social, 
do jogo falacioso e mágico de controle sobre pessoas através de ilusões, ao mesmo tempo em 
que critica a cortesia como aprisionamento da paixão no adultério e no pecado contra a cas-
tidade, ressaltando que ainda existe uma lei maior, fundada na própria consciência, que deve 
regular o comportamento do cavaleiro.

A primeira tentação de Sir Gawain é quando encontra o castelo de Sir Bertilak, já distante 
de Camelot, e recebe a informação de onde fica a capela verde, local de encontro com o cava-
leiro verde. Convidado a permanecer no castelo pelo próprio senhor, participa de seus festejos, 
e assim conhece a formosa dama do castelo, esposa de Sir Bertilak, e imediatamente a deseja.

Reciprocamente, a dama se aproxima de Gawain e o jogo da cortesia se instala. A sedução 
da dama é contínua, e o poema descreve sempre a voluptuosidade dos diálogos. A tensão, a 
oração de Sir Gawain e sua devoção Virgem Maria é que garantem a permanência na castidade, 
na fidelidade e na confiança que o senhor do castelo depositou no cavaleiro (TOLKIEN, 1997).

7 But all this care in formal construction serves also to make the tale a better vehicle of the moral which the author has 
imposed on his antique material. He has re-drawn according to his own faith his ideal ok knighthood, making it Christian 
knighthood, showing that the grace and beauty of its courtesy (which he admires) derive from the Divine generosity and gra-
ce, Heavenly Courtsey, of which Mary is the supreme creation: the Queen of Courtesy, as he call her in Pearl. This he exhibits 
symbolically in mathematical perfection in the Pentangle, which he sets in Gawain’s shield instead of the heraldic lion or eagle 
found in other romances. But while in Pearl he enlarged his vision of his dead daughter among the blessed to an allegory of 
the Divine generosity, in Sir Gawain he has given life to his ideal by showing it incarnate in a living person, modified by his 
individual character, so that we can see a man trying to work the ideal out, see its weaknesses (or man’s weaknesses).
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Seu ponto principal é a rejeição da falta de castidade e do amor 
adúltero, e esta era uma parte essencial da tradição original de 
amor cortês; mas isto ele complicou outra vez, mostrando os ca-
minhos da moral na vida real, envolvendo-a em diversos proble-
mas menores da conduta, do comportamento cortês com as mu-
lheres e da fidelidade aos homens, daquilo o que nós podemos 
chamar de o espírito esportivo ou jogar o jogo. Nestes problemas 
ele foi menos explícito, e deixou a cargo de seus ouvintes dar for-
ma a partir de suas próprias visões, de acordo com sua escala de 
valores, e a sua relação ao valor dominante de pecado e de virtude 
(TOLKIEN, 1975, p. 5, tradução própria).8

A segunda tentação remete então ao jogo de palavras e acordos. O senhor do castelo exige 
a presença de Gawain, e o convida para um jogo enquanto estiver no castelo. Tudo o que ele 
caçar em seu bosque trará para a mesa e o deleite do hóspede, enquanto exige que tudo o que 
este conseguir em seu castelo seja entregue a ele. Sir Gawain concorda, e então as exigências 
da dama do castelo se tornam cada vez mais audazes, a ponto de dar beijos no rosto do con-
vidado em todos os encontros, embora este resista castamente às investidas da dama. Assim, 
quando o senhor do castelo retorna de suas caçadas, é Gawain que deve beijá-lo na face, de 
maneira limpa. As referências ao beijo traidor de Judas são evidentes, e é somente a lisura que 
permite a consciência limpa de encarar seu anfitrião.

A nós é mostrado seu prazer na companhia das mulheres, sua 
sensibilidade à sua beleza, seu prazer no jogo polido da conver-
sa com elas, e ao mesmo tempo sua piedade fervorosa, sua devo-
ção a Virgem Abençoada. Nós vemos sua crise na ação forçada de 
distinguir em sua escala de valores os elementos de seu código, 
preservando sua castidade e sua lealdade no plano mais elevado 
para seu anfitrião; finalmente rejeitando de fato (e não em pala-
vras vazias) absolutamente a cortesia mundana, isto é, a completa 
obediência à vontade da senhora soberana, rejeitando-a em favor 
da virtude (TOLKIEN, 1975, p. 6, tradução própria).9

A terceira tentação acontece nas vésperas de Gawain deixar o castelo para a capela verde. 
Quando a dama do castelo aparece, ela lhe oferece um cinto mágico que possibilitaria aguen-

8 His major point is the rejection of unchastity and adulterous love, and this was an essential part of the original tradition of 
amour courtois or courtly love; but this he has complicated again, after the way of morals in real life, by involving it in several 
minor problems of conduct, of courtly behavior to women and fidelity to men, of what we might call sportsmanship or playing 
the game. On these problems he has been less explicit, and has left his hearers more or less to form their own views of the 
scale of their value, and their relation to the governing value of sin and virtue.

9 We are shown his delight in the company of women, his sensitiveness to their beauty, his pleasure in the polished play of 
converse with them, and at the same time his fervent piety, his devotion to the Blessed Virgin. We see him at the crisis of the 
action forced to distinguish in scale of value the elements of his code, preserving his chastity, and his loyalty on the highest 
plane to his host; finally rejecting in fact (if not in empty words) absolute worldly courtesy, that is, complete obedience to the 
will of the sovereign lady, rejecting it in favour of virtue.
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tar o golpe do cavaleiro verde. E assim, usando mágica contra mágica, Sir Gawain provaria sua 
coragem, honra e cortesia recebendo o golpe mortal. O cavaleiro aceita, e em ato de cortesia a 
dama soberana exige que este presente, uma vez aceito, não seja entregue ao senhor do cas-
telo. Pelas leis da cortesia, almejando proteger a própria honra, por ter aceitado o presente da 
dama de forma secreta, e proteger a própria vida, pois o cinto pode salvá-lo do golpe mortal, 
decide não entregar ao senhor do castelo esse prêmio que recebeu e seu domínio. O tormento 
o castiga, e então temos a cena da confissão.

Ao buscar um sacerdote no castelo, Sir Gawain se confessa em sofrimento. Somente com 
a confissão é que Sir Gawain parece aceitar seu destino (TOLKIEN, 1997). Após essa cena, em 
que finalmente o cavaleiro se torna alegre e tranquilo, os festejos da corte continuam, e, mes-
mo quando o senhor do castelo chega, a não entrega do cinto parece não mais lhe pesar. Assim, 
Sir Gawain finalmente parte para a capela verde, preparado para seu encontro com o destino 
fatídico e inescapável.

A temática do herói que é indigno de sua missão se repetirá nos escritos de Tolkien. Em 
Mestre Gil de Ham (2003),10 escrito em consolidada influência de Sir Gawain, o herói é um 
fazendeiro comum que por motivos humanos de vaidade, ganância, arrogância ou covardia 
é lançado em missão perigosa e contra sua vontade. Também em O Hobbit e mesmo em SdA, 
o fazendeiro Gil é um protótipo dos hobbits, simples camponeses e fazendeiros que se veem 
envolvidos em situações que escapam do seu controle, de seu desejo de paz e tranquilidade 
rural. A ligação de sentido, de significado final e último de Sir Gawain, mostra que o herói é 
indigno por si mesmo, e somente por sua causa, e pela graça de Deus, consegue estabelecer a 
realização da missão.

De fato, a grande conquista da aventura não são as conquistas materiais ou os feitos de bra-
vura, como matar o dragão e conquistar tesouros, mas sim uma lenta purificação moral, que 
faz com que o herói abandone os motivos originais de sua aceitação da missão, usualmente 
mesquinhos e humanos, e acabe por aceitar e reescolher a missão, agora de forma mais cons-
ciente de sua condição de humano e mortal, elevando o sentido da aventura para o mistério e 
o transcendente.

Tolkien explica a retenção do cinto mesmo depois da confissão. Estabelece duas alternati-
vas: ou o cinto não é mencionado durante a confissão, ou o confessor permite que Gawain fique 
com o cinto por não compactuar com os jogos da corte. De qualquer forma, aqui se estabelece 
um ponto importante. Mesmo que no poema seja descrito que Sir Gawain procurou aconse-
lhamento com o sacerdote durante sua estada no castelo e as investidas da dama, a diferença é 
delimitada entre um debate moral sobre os jogos de conduta cavaleirescos e senhoriais, como 
uma justa ou um torneio, e a moral que a Igreja entende como lei universal. Pelo relaxamento 

10 A introdução de Mestre Gil de Ham é uma evidente paródia de Sir Gawain, inclusive no estabelecimento da linhagem dos 
heróis e a referência a épocas antigas e nobres.
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do cavaleiro após a confissão, Tolkien interpreta que nesse momento começa um afastamento 
dos laços dos jogos, também os mágicos, direcionando-se para um cumprimento de sua pala-
vra com o cavaleiro verde, mesmo à custa da morte.

Nós de fato alcançamos o ponto de interseção de dois planos di-
ferentes: de um mundo real e permanente e outro irreal e transi-
tório mundo de valores: moral de um lado, e de outro um código 
da honra, ou do jogo com regras. O código pessoal da maioria das 
pessoas era, e de muitos é ainda, como o de Sir Gawain, composto 
de uma mistura próxima dos dois; e as rupturas em qualquer mo-
mento nesse código pessoal têm um sabor emocional muito simi-
lar. Somente uma crise, ou um pensamento sério sem uma crise (o 
que é raro), servirá para desarranjar os elementos; e o processo 
pode ser doloroso, como Gawain descobriu (TOLKIEN, 1997, p. 
89, tradução própria).11

No poema podemos encontrar, então, a diferença entre, de um lado, a honra dos torneios, 
das justas, da classe da cavalaria acostumada com os jogos e competições em nome do orgulho 
e do renome, e, do outro, a experiência cristã (mística e sobrenatural) da misericórdia e da 
graça divina. Lentamente, para Tolkien, o poema começa a purificar todas as contradições ine-
rentes à formação moral da cavalaria. Não é por orgulho que se deve ter honra, mas por servir 
aquilo que é maior que seu próprio renome. Obedecer às leis impostas sem nenhum sentido 
a não ser se divertir e disputar para ver quem vence simplesmente por vaidade (HUIZINGA, 
2010) não é algo que deva ser levando em consideração no sacramento da confissão, e con-
sequentemente, ser válido como definição de conduta moral, fundada por sua vez no próprio 
modelo de Jesus Cristo como caminho de santidade.

Por outro lado, temos então estabelecida a diferença entre a cortesia e o amor cortês. En-
quanto aquela, de fato, pratica a gentileza e o serviço, este último adentra no mundo do adul-
tério e da falta de castidade, estabelecendo uma queda diante da moral. O fato de Sir Gawain 
ter obedecido à dama e ter aceitado o presente de forma gentil, e mesmo ter beijado sua face 
e ter permitido ser beijado, estabelecendo intimidade física reservada a amigos, não significa 
que cometera adultério e nem que obedeceu prontamente.

A paixão não foi simplesmente um afeto sem sentido desprovido de razão, como um ceder 
de impulsos, mas sim um ultrapassar as próprias tentações e viver a paixão pela missão, no 
verdadeiro sentido da paixão cristã. Porém, preserva sua honra, e não divulga ao senhor do 

11 We have in fact reached the point of intersection of two different planes: of a real and permanent, and an unreal and passing 
world of values: moral on the one hand, and on the other a code of honour, or game with rules. The personal code of most 
people was, and of many still is, like of Sir Gawain made up of a close blend of the two; and breaches at any point in that per-
sonal code have a very similar emotional flavour. Only a crisis, or a serious thought without a crisis (which is rare) will serve 
to disentangle the elements; and the process may be painful, as Gawain discovered.
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castelo o presente que lhe foi concedido pela própria esposa. Assim, mantém o espírito da 
cortesia, apesar de recusar o amor cortês.

Em todo caso, é claro que, antes de chegar a sua versão final, o 
autor estava inteiramente ciente do que estava fazendo: escreven-
do um poema “moral” e um estudo sobre a virtude cavaleiresca e 
sobre comportamentos sob tensão; pois ele expressa em duas es-
trofes (“embora isso possa atrasar minha história”, e “embora nós, 
hoje em dia, talvez não gostemos”) sobre o Pentáculo como ele 
enviou seu cavaleiro para seu teste. E antes de colocar a passagem 
sobre a confissão no fim do teste principal, ele já tinha chamado 
nossa atenção para a divergência de valores, pela clara distinção 
expressa nas linhas 1.773-4; linhas que colocam a lei moral acima 
das leis da “cortesia”, e rejeitam explicitamente e fazem Gawain 
rejeitar o adultério como parte da cortesia possível a um cavaleiro 
perfeito (TOLKIEN, 1997, p. 91, tradução própria).12

A perfeição moral, simbolizada pelo pentáculo, é o escudo do cavaleiro. Lentamente, sua 
consciência o livrou do orgulho da aristocracia medieval e também da sensualidade do amor 
cortês. Em ambos os casos, a lei moral, conforme apresentada pela Igreja, e o exemplo da sen-
sualidade virginal e santa, perfeita, enfim, de Maria trazem o auxílio para Gawain em sua ca-
minhada na virtude. É na confissão que a distinção se estabelece. Mais do que o drama da 
consciência do pecado, a busca pela perfeição é que move Gawain ao sacramento, e sua alegria 
e felicidade depois dessa cena permitem observar o sentido que Tolkien encontra no poema, 
entendido como debate de sutilezas morais.

Existe, porém, uma terceira purificação a ser feita. Depois do orgulho cavaleiresco e da 
luxúria cortesã, existe o enfrentamento com a magia. A grande culpa de Sir Gawain acontece 
quando chega à capela verde e encontra o cavaleiro verde. Na hora do golpe, Sir Gawain se co-
loca de joelhos, mantendo sua honra e se submetendo ao combinado. Após duas tentativas in-
terrompidas repentinamente, o cavaleiro verde desce sua lâmina, mas não consegue decapitar 
Gawain. Embora um rasgo se abra em seu pescoço, e sangue escorra para a neve, o cavaleiro 
da Távola Redonda está vivo.

Atônito, escuta o cavaleiro verde se revelar como Bertilak, o mesmo senhor do castelo que 
o hospedara. Este explica a Gawain que estava enfeitiçado por Morgana, maga e deusa, e que 
fora enviado a Camelot para provar a força e o poder da irmã de Artur, e assim aterrorizar a 
corte. Os testes no castelo foram feitos intencionalmente, desde a sedução da dama, sua espo-

12  In any case it is clear that before he achieved his final version the author was fully aware of what he was doing: wri-
ting a “moral” poem, and a study of knightly virtue and manners under strain; for he put in two stanzas (“though it may tarry 
my story”, and “though we may not now like it”) about the Pentangle, as he sent off his knight to his trial. And before he puts 
in the passage about confession at the end of the major trial, he has already drawn our attention to the divergence of values, 
by the clear distinction expressed in lines 1773-4; lines which place the moral law higher than the laws of “courtesy”, and 
explicitly reject, and make Gawain reject adultery as part of courtesy possible to a perfect knight.
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sa, até os jogos de conquista nas caçadas e nos castelos. Como Gawain fora íntegro, seu pescoço 
fora preservado, embora o corte tivesse feito o sangue surgir. A explicação que Bertilak dá é 
justamente por causa do cinto que a ele fora dado pela dama. Ele não apenas não protegeu, 
mas permitiu que a lâmina mágica alcançasse levemente o pescoço. Sem o cinto mágico, nem 
mesmo o corte teria ocorrido.

Gawain se condena como cobiçoso, covarde e traiçoeiro. Embora Bertilak afirme que era 
apenas uma falha desprezível diante do que poderia ter acontecido, Gawain se desespera. Ti-
nha falhado como cavaleiro. Mesmo após a partida de volta a Camelot, preservando o cinto, 
presente do próprio Bertilak, para lembrança de sua vergonha, Gawain não se perdoa. Con-
fessa sua aventura diante da Távola Redonda e, envergonhado, mostra sua cicatriz no pescoço.

A corte de Artur gargalha diante da consciência do cavaleiro que manteve a cortesia, a fide-
lidade ao anfitrião e não cometeu adultério. Entregou sua vida honradamente no lugar de seu 
rei diante da morte certa, e, por temê-la, aceitou um objeto mágico que talvez lhe desse uma 
pequena esperança, uma vez que nada havia sido dito sobre portar objetos que impedissem 
o golpe mortal, assim como era mágico o próprio cavaleiro verde e sua cabeça decapitada fa-
lante em suas mãos. A gargalhada da corte arturiana e a consequente adoção de cintos como 
o de Gawain em prova da admiração e acolhida resolvem a questão em termos da honra cava-
leiresca.

A lição final e a consequente purificação trazida por Tolkien é a questão da confiança na 
magia (TOLKIEN, 1997). Assim como a superação do orgulho e da luxúria, a confiança na ma-
gia e a compreensão pagã da justiça e da vida são extirpadas de Gawain. A perspectiva cristã de 
racionalização do maravilhoso (LE GOFF, 1990; MELLO, 1992), encontrada na cena da absol-
vição sacramental, e a felicidade do cavaleiro demonstram que apenas a fé poderia conceder a 
coragem necessária ao cavaleiro para encontrar seu destino aparentemente trágico.

A lei moral, que está acima dos jogos mágicos de palavras cavaleirescas, e mesmo das re-
gras de submissão corteses, é o fundamento do grande maravilhoso, da origem tanto da lei 
moral quanto da criação, e assim está acima de qualquer magia. Somente Deus pode garantir a 
vitória sobre a natureza, e assim dominar todo o maravilhoso. As interpretações do cavaleiro 
verde como um símbolo do poder celta (QUIRINO, 2002), dos homens de carvalho druidas 
(DONNARD, 2009) e mesmo do sábio da floresta (LE GOFF, 1993) se adéquam no poema quan-
do encaramos a lição final que Gawain recebe.

A confiança não deve ser posta na magia, nem mesmo naquela que busca proteção e cura. 
Somente a graça de Deus pode garantir a conservação e a superação do maravilhoso, através 
do milagre. A intermediação da Igreja e de seus sacramentos, como a confissão, pode auxiliar 
a esclarecer o sentido da missão e garantir a coragem para o cumprimento da tarefa, mas 
prosseguir na lei moral não estabelece garantias de domínio e controle sobre o mundo, sobre 
a natureza e sobre a vida. O impulso de dominação da magia que a ciência herdará (TOLKIEN, 
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1997) deve ser desvinculado dos condicionadores da moral, assim como os supostos controla-
dores dessa magia, como os pagãos. Morgana é denominada mestra da magia e também deusa, 
numa relação entre dominação mágica e idolatria pagã.

Para Hilário Franco Júnior (2010), existem dois tipos de presença da fada deusa que se rela-
ciona com os homens na literatura cortês de fundo céltico. Enquanto a melusiana, cuja persona-
gem Melusina (LE GOFF, 2009) é pródiga em dons e desenvolvimento e prosperidade, promove a 
capacidade do homem de dominar e organizar a natureza, a morganiana interrompe e confunde 
o homem, criticando o sistema feudal nas relações de vassalagem e o cristianismo.

No fim de tudo, a consciência de Gawain o acusou de cobiçoso, covarde e traiçoeiro justa-
mente porque ele não confiou inteiramente em Deus. Ao aceitar o cinto mágico, compreensi-
velmente devido ao ambiente do maravilhoso presente na matéria da Bretanha, buscava salvar 
sua vida. Todavia, foi por causa do cinto que sofreu o único ferimento da aventura, manchando 
sua carne, assim como sua fraqueza manchou sua moral.

Mas, em termos de literatura, indubitavelmente esta ruptura na 
perfeição matemática de uma criatura ideal, inumana em sua in-
falibilidade, é um grande avanço. A credibilidade de Gawain é real-
çada enormemente por ela. Ele se transforma em um homem real, 
e nós podemos assim realmente admirar sua virtude real. Nós po-
demos de fato dar sérias reflexões aos movimentos da mentalida-
de inglesa no século catorze, o que ele representa, de onde muito 
do nosso sentimento e ideais de conduta foram derivados. Nós ve-
mos a tentativa de preservar a graça da cavalaria e das cortesias, 
enquanto união de ambas, ou casando-as com a moral cristã, com 
a fidelidade marital e de fato com o amor no casamento. O cavalei-
ro mais nobre da mais nobre ordem de cavalaria recusa o adulté-
rio, coloca o detestável pecado no último lugar de suas motivações 
e escapa de uma tentação que o ataca na forma da cortesia através 
da graça obtida em oração. Isso é o que o autor de Sir Gawain e o 
cavaleiro verde centralmente tinham em mente, e por isso o poe-
ma foi formado, e esse pensamento deu forma ao poema como nós 
o temos (TOLKIEN, 1975, p. 7-8, tradução nossa).13

O fundamento moral do cristianismo em Sir Gawain é a fé em Deus. A consciência da lei mo-
ral permite a purificação da fé através dos atos morais. A experiência da vergonha e da quebra 

13  But in terms of literature, undoubtedly this break in the mathematical perfection of an ideal creature, inhuman in 
flawlessness, is a great improvement. The credibility of Gawain is enormously enhanced by it. He becomes a real man, and we 
can thus really admire his actual virtue. We can indeed give serious thought to the movements f the English mind in the four-
teenth century, which he represents, from which much of our sentiment and ideals of conduct have been derived. We see the 
attempt to preserve the graces of chivalry and the courtesies, while wedding them, or by weeding them, to Christian morals, to 
marital fidelity, and indeed married love. The noblest knight of the highest order of Chivalry refuses adultery, places hatred of 
sin in the last resort above all other motives, and escapes from a temptation that attacks him in the guise of courtesy through 
grace obtained by prayer. That is what the author of Sir Gawain and the Green Knight was mainly thinking about, and with that 
thought he shaped the poem as we have it.
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da perfeição inumana e idealizada é essa purificação. A consciência da condição de criatura, da 
criaturalidade, é o mote final do poema que Tolkien analisou.

A partir dessa consciência, o poema de Sir Gawain é um poema moral, fundado na matéria 
da Bretanha, com os temas do romance, com a aventura cavaleiresca e a tentação do orgulho; 
com o amor cortês e a tentação da infidelidade e do adultério; com o maravilhoso e a tentação 
da magia e do domínio da realidade, natural, social ou mesmo da vida. Segundo Tolkien, o poe-
ma é uma purificação da fé através da razão, uma reflexão profunda sobre os fundamentos da 
conduta humana e sua compreensão e as consequências morais dessa compreensão.

Os dois símbolos no escudo de Sir Gawain expressam esse sentido do poema. Na parte 
externa o pentáculo, que simboliza a razão e a perfeição, desejo e ideal da lei moral da Igreja 
medieval. Na parte interna, Maria, cujo cântico em Lucas (Lc 1,46-55) expressa a ação de Deus 
que eleva os humildes, confunde os soberbos, manifesta a glória em sua misericórdia, despede 
os ricos. A humildade da humanidade e a ação onipotente de Deus confluem nesse cântico de 
Maria diante do milagre de sua concepção virginal, exaltando a supremacia do poder de Deus 
diante da natureza, mais uma vez estabelecendo o milagre, ação direta de Deus, como o funda-
mento do maravilhoso.

Em suma, as três tentações de Gawain são de fato purificações de sua fé e de sua busca pela 
perfeição na virtude. Cada uma delas possui um foro de julgamento: pela cortesia, sendo que 
o espaço de julgamento é a própria corte de Artur, que o absolve de qualquer mácula de sua 
honra quando da gargalhada final diante do testemunho envergonhado de Gawain; pela capela 
verde e o jogo do orgulho cavaleiresco, unificadas pelo mesmo personagem cavaleiro verde e o 
anfitrião Bertilak, fundindo a vaidade das palavras vãs com a sede de poder da magia; e final-
mente pela Igreja e pela lei moral, verdadeiro fundamento da verdade, da cortesia e da honra, 
que devem suplantar a magia e o paganismo (TOLKIEN, 1997).

Finalmente, o drama último é a própria consciência de Gawain, que o acusa, porque re-
conhece sua falibilidade e sua condição finita e limitada. Isso não o desobriga de buscar a 
perfeição, ao contrário o instiga, mas o atormenta, porque revela sua imperfeição humana. 
Esse traço da nobreza, cada vez mais ridicularizado na Inglaterra do século XIV, como Tolkien 
identificou na poesia de Chaucer, é a marca singular do poema Sir Gawan and the Green Knight.

Chaucer era um grande poeta, e pelo poder de sua poesia tende 
a dominar a visão de seu tempo assumida pelos leitores de sua 
literatura. Mas a sua disposição mental e ânimo não eram os úni-
cos naqueles dias. Existiam outros, tais como este autor, que, se 
não tivesse a sutileza e a flexibilidade de Chaucer, possuía – como 
podemos dizer? – uma nobreza que Chaucer mal alcançou (TOL-
KIEN, 1975, p. 9, tradução própria).14

14 Chaucer was a great poet, and by the power of his poetry he tends to dominate the view of his time taken by readers of 
literature. But his was not the only mood or temper of mind in those days. There were others, such as this author, who, while 
he may have lacked Chaucer’s subtlety and flexibility, had, what shall we say? – a nobility to which Chaucer scarcely reached.
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O Fim da Religião e o Último Homem:  
Uma Crítica Cristã à Razão Destranscendente

Anderson Clayton Pires1

Resumo: O século XIX foi o precursor da intuição profética acerca do “fim da religião”. 
Esse fim, contudo, não aconteceu como se esperava. Do ponto de vista da institucionalidade, a 
“religião/igreja” (Niklás Luhmann) ainda vive um momento de expansão, o que torna o pres-
ságio do século XIX duvidoso. Entretanto, se o analisarmos do ponto de vista da funcionalida-
de, considerando a sua natureza e finalidade originais, a religião (sobretudo no Ocidente) se 
disfuncionalizou com a abolição de sua escatologia. Sua credibilidade, como agência da moral 
e dos bons costumes, se degenerou. Com a destranscendentalização da consciência (Jürgen 
Habermas), o mundo caminhou em direção à sua emancipação cognitiva dos a priori da razão 
transcendental (Immanuel Kant). Entrementes, o cenário ontológico da vida em sociedade que 
dessa situação se derivou figura um modo de ser humano pós-natural, cuja flagrante intenção 
não é outra senão a de revelar a ausência completa da ingerência dos postulados apriorísticos 
da religião sobre o agir moral dos indivíduos. As consequências mais notáveis da mudança 
que aconteceu nesse espaço religioso-cultural no Ocidente são: 1) as flutuações ônticas das 
identidades ontológicas, 2) a desfuncionalização da autoridade da natureza e da religião e 3) a 
erogenização do espaço vital das interações humanas. Mas a progressão dessas três variáveis 
figura a tese de que a humanidade chegou a um provável estágio terminal: a disfuncionaliza-
ção operacional das crenças moral e teológica da consciência transcendental (fim da religião) 
e a saturação hedônico-erótica da economia libidinal (último homem).   

Palavras chaves: fim da religião; razão destranscendente; liberdade sem metafísica; últi-
mo homem

1 Estudou ciências sociais (com ênfase em teoria política), filosofia e teologia. Realizou estudos sobre o pensamento de 
Sigmund Freud e se especializou em relações internacionais. Doutorou-se em teologia pelo Programa de Pós-Graduação em 
Teologia da Faculdades EST (PPGT/EST), São Leopoldo/RS e em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Tem vários artigos publicados em revistas e periódicos especializados, de circulação nacional e internacional. Pro-
fessor visitante do Centro Luterano de Estudos Psicossociológico e Psicopastoral.
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“Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.” 
(1 Coríntios 15, 19)

“Afirmar a existência de Deus, ou negá-la, é ateísmo... 
Deus é um ser-em-si, e não um ser” 

(Paul Tillich)

Introdução

Em duas décadas e meia (1990-2014), verificou-se, no Ocidente, uma aceleração do proces-
so de deslegitimação do saber acerca do mundo pensado a partir da perspectiva hermenêutica 
da religião. Essa situação reflete um efeito tardio, quem sabe, de um processo histórico-filo-
sófico que remonta ao cartesianismo. A filosofia do cogito representou mais que a inversão 
de um paradigma medieval teológico para um antropológico moderno. Ela descortinou um 
horizonte epistemológico de falência progressiva da racionalidade metafísica. Séculos depois, 
o ceticismo da dúvida metódica se transforma em heurística de percepção e compreensão da 
realidade/mundo. A ciência, como se conhece hoje, assumiu esse ceticismo cognitivo (de he-
rança cartesiana) a tudo que se constitui objeto da religião. Por essa razão, o mundo ocidental 
habituou-se a separar o conhecimento válido da realidade percebida do conhecimento mítico 
ou supersticioso da mesma. O ímpeto da razão científica, que busca relativizar as verdades 
aceitas como axiomáticas pela tradição das religiões como um todo, tem um amplo apoio mo-
ral da comunidade acadêmica. A revolução da cultura racional pela qual passou a primeira 
modernidade enfraqueceu e sentenciou ao descrédito coletivo a verdade compreendida em 
termos da religião.  

A decadência do socialismo real, no início da década de 1990, é um fator mais recente que 
marca não somente a supressão de uma metanarrativa (ideologia marxista), mas, sobretu-
do, a confirmação da profecia marxiana de que o “fim da história” (comunismo) devesse ser 
compreendido também como o “ocaso da religião”, e não como seu “eclipse” (Martin Buber). 
Pois bem, a transição do capitalismo para o comunismo não aconteceu. Essa parte da predição 
profética marxiana falhou, mas a outra não. Mesmo com o sistema de produção capitalista em 
franca expansão, a religião dá sinais claros de uma “disfuncionalidade operacional” genera-
lizada. Se Niklás Luhmann, influenciado pelo funcionalismo estrutural parsoniano, entende 
que num sistema social complexo a religião deve ser definida como um subsistema autopoié-

tico com a “função” (Funktion der Religion) de reduzir o grau de indeterminação da vida no 
mundo, essa crença tem sido colocada em xeque a partir do que as evidências empíricas têm 
demonstrado. A escassez de confiança nas instituições religiosas, em específico, levou a socie-
dade como um todo a assumir uma “condição de semi-apostasia” silenciosa. A evidência da 
falta de sintonia entre a religião e seus adeptos não deixa dúvida de que, para esses últimos, 
pouca relevância há no que a religião/igreja afirma acerca do que ela compreende como certo 
ou errado no mundo da vida humana. 
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A falta de confiança na direção que a religião aponta torna sua disfunção ainda mais evi-
dente. O número dos sem religião/igreja aumentou significativamente nas últimas duas dé-
cadas no mundo todo, e no Brasil em particular. O discurso da religião se tornou motivo de 
piadas sarcásticas exibidas na televisão, filmes e jornais. A relativização da moral religiosa e 
desinteresse geral pela orientação da ética teológica são cada vez mais flagrantes. Esse con-
junto de fatores mencionados previamente acaba por revelar um quadro geral de apostasia da 
religião que ainda não está sendo levado a sério pela mídia. Ao longo da argumentação, a tese 
proposta no título será amplamente demonstrada no conjunto da exposição teórica do tema. 
Quando se pergunta: Qual é o papel da religião no mundo de hoje?, as respostas parecem não 
convencer as pessoas em geral sobre o fato de que ela, de fato, seja necessária e relevante para 
uma sociedade cada vez mais indiferente às questões relacionadas à religião.       

1. Da destranscendentalização da razão  
a razão destranscendente

A primeira parte dessa reflexão teórica acerca do tema proposto aqui deverá abarcar, a 
seguir, questões que tocam, de forma direta ou indireta, a configuração histórico-filosófica de 
uma conjuntura que passou a ser determinada por uma racionalidade intranscendente e eman-

cipada, que ajudou a criar uma concepção de mundo (cosmologia) e de homem (antropologia) 
que suspenderam a validade epistemológica e operacional dos juízos teológicos sobre a reali-
dade das experiências de vida interativa do individuo/mundo. A constelação histórico-cultu-
ral criada por ela e a partir dela favoreceu uma engenharia semântica do ser-aí destituída de 
condicionantes metafísicos determinadores de uma nova ordem ontossocial, ordem na qual as 
“liberdades individuais” se tornaram uma espécie de sinônimo de ateização da vida humana 
no mundo histórico-concreto (destranscendentalizado) como [ele] é percebido por nós hoje.

1.1 SUBLIMIDADE E DECADENCIALIDADE DA CONFIANÇA NO CAPITAL RE-

LIGIOSO NA MODERNIDADE:  

BREVE APORTE HISTÓRICO-FILOSÓFICO DE UM PARADOXO 

“Toda vida humana tem uma disposição religiosa” (Søren Kierkegaard).2 Vinda do século 
XIX, essa crença kierkegaardiana figurou-se como uma forma de resistência a uma apostasia 
incipiente generalizada que já estava estruturada no mundo ocidental a partir do século XVIII, 
e que ganharia uma força avassaladora um pouco mais de um século depois. Coincidência ou 
não, nesse mesmo século (séc. XIX), Karl Marx em sua Crítica da Filosofia do Direito de Hegel 

2  KIERKEGAARD, Søren. O conceito de angústia. Petrópolis/Bragança Paulista: Vozes/Editora Universitária São Francisco, 
2010, p.112.  
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tentou imprimir sua marca ideológica identificando uma linha evolutiva ou um vetor de evo-
lução natural presente no processo da história universal. O advento da “sociedade sem classe” 
(comunismo) seria seu desfecho escatológico, o “fim a história”. Mas essa não seria sua única 
característica emblemática: com ela também viria a derrocada da religião. Sem a “opressão”, 
não se justificaria mais a preservação do “ópio do povo”. O “fim da história” é, portanto, o 
lugar/tempo em que a “função da religião” entra em permanente blackout. Nesse presságio 
marxiano, a religião foi condenada ao ocaso inevitável. Sem as condições sociais de opressão, 
não há necessidade do consolo religioso (“suspiro do oprimido”). A religião é definitivamente 
retirada do horizonte social da história. É com essa compreensão que se deve interpretar a 
frase: “o homem faz a religião, a religião não faz o homem”3, frase essa que foi, curiosamente, 
publicada no mesmo ano da frase [inicial] referenciada acima de Søren Kierkegaard, a saber, 
no ano de 1844. 

Coincidência ou não, Kierkegaard e Marx falaram de coisas parecidas, mas com intenções 
dessemelhantes. Nesse caso, o que difere o primeiro pensador do segundo é a finalidade se-
mântica que foi emprestada a cada uma das afirmações feitas. De fato, sem a disposição reli-

giosa o ser humano não faria religião. Desta última se deduz aquela outra. Isso quer dizer que 
o ser humano não se torna religioso dentro e por causa da religião, mas busca na religião um 
sentido para fazer manutenção psicológica do seu sentimento religioso. A crença religiosa (ou 
disposição religiosa) é um a priori que determina a “essência metafísica da religião”,4 como 
bem pontuou Martin Heidegger ao se referir ao pensamento de Ernst Troeltsch. Deste modo, 
ela (crença religiosa) é ou deve ser entendida como “fundamento ontológico da religião”, e não 
o contrário. A filosofia da história religiosa sempre parte da pressuposição de que a “Razão”, 
como entendia Hegel, “realiza sua meta na história do mundo”.5 Por isso, é ela quem “governa o 
mundo” na forma da verdade religiosa. E para tal ela precisa se institucionalizar, seja na forma 
de um Estado laico ou religioso.

Do século XIX ao século XX, um salto qualitativo em direção à formação de uma socieda-
de em que a religião se tornaria dispensável aconteceu. Mas do que eventos, intérpretes dos 
mesmos pontuaram uma crescente presença do caráter dispensável da religião na vida em 
sociedade como um todo. Nos Estados totalitários, ela foi praticamente banida, e nos democrá-
ticos, a dificuldade foi encontrar um fator de coexistência entre ela e a crescente demanda pela 
liberdade dos indivíduos. O “fim da história” talvez devesse ser compreendido como colapso 
hermenêutico da concepção hegeliana da filosofia da história universal. A “fé de que há uma 
Razão na História”, como acreditava Hegel,6 se torna uma crença que começa a perder força à 

3  MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005, p.145, grifo meu.

4  HEIDEGGER, Martin. Fenomenologia da vida religiosa. Petrópolis/Bragança Paulista: Vozes/Editora Universitária São Fran-
cisco, 2010, p.29.

5  HEGEL. G. W. F. A Razão na História: Uma introdução geral à filosofia da história. São Paulo: Centauro Editora, 2012, p.55.

6  Ibidem, p.56.
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medida que os processos de secularização crescem no mundo ocidental, tornando a liberdade 
humana uma variável de maior potencial para restringir o componente operacional-coercitivo 
da religião. O cenário social de construção da realidade humana passa a ser cada vez mais atri-
buído à realização emancipada dos processos criativos das liberdades individuais. 

A consciência humana se destranscendentaliza à medida que [ela] passa a não mais depen-
der de “postulados apriorísticos” para se organizar eticamente no mundo da vida [humana] e 
operar criativamente nele. A crença hegeliano-religiosa na “Razão que governa” (Providência) 
o mundo da inteligência e da vontade consciente sofre um golpe mortal do sistema filosófico 
nietzschiano-heideggeriano. A filosofia da história do século XX ganha uma orientação anti-
-hegeliana na versão filosófica de herança nietzschiana no sistema do pensamento de Martin 
Heidegger. Uma antiga crença epicuréia que “atribuía todos os acontecimentos da história ao 
acaso” (HEGEL, 2012) se revitaliza e se reestiliza semanticamente. O século XX amadurece a 
crença na complexidade do mundo de uma vida humana em “descontrole” (Anthony Giddens), 
entregue as “incertezas ontológicas”. E essa crença passa ser uma das características funda-
mentais da sociedade situada no horizonte socioexistencial da realidade pós-metafísica. 

Não é de admirar que a “angústia existencial” se torna um efeito colateral de ampla mobili-
dade presente nos processos psíquicos que contribuíram para formação de “fatores/situações 
ansiogênicas” na sociedade neomoderna. A “complexidade” se torna sinônimo de “aumento 
do grau de indeterminação” (Niklás Luhmann) da vida humana nesse contexto vital de dúvi-
das ontológicas. Com o enfraquecimento da crença na “razão providente” (Hegel), a visão de 
mundo fundamentada na tradição da religião no Ocidente entra numa “crise de plausibilida-
de” (Peter Berger) sem precedente, a qual passa apresentar um menor desempenho herme-
nêutico que debilita sua credibilidade cognoscente, o que implica, inevitavelmente, sua maior 
dispensabilidade explicativa na vida social/individual.

1.1.1 SECULARIZAÇÃO DA EPISTEMOLOGIA PÓS-KANTIANA:  

O MUNDO PENSADO SEM OS A PRIORI DA RAZÃO  

TRANSCENDENTAL 

Os postulados apriorísticos da razão transcendental nascem, na verdade, com a tradição 
platônica. Postulados são concepções pré-existentes da razão que não se explicam racional-
mente. Eles são a priori, isto é, existem como “fatos da razão” (Kant) e não podem ser demons-
trados. São recursos através dos quais se explicam uma pré-noção que se tem de realidades 
supra-racionais, realidades que ultrapassam a competência demonstrativa da racionalidade 
empírica e que acabam por condicionar a decisão moral ou o comportamento ético dos indi-
víduos. Em linguagem junguiana, eles seriam o equivalente ao fenômeno dos arquétipos, uma 
ideia abstrata preexistente que aproxima compreensivamente o indivíduo das realidades com 
as quais ele interage no mundo fatual. Scotus Erígena, filósofo e teólogo do século IX, enten-
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dia que sem a mediação dos arquétipos ou postulados abstratos não seria possível ter acesso 
cognoscente da realidade/mundo. Tudo o que se conhece da realidade/mundo, para o filósofo 
Erígena, se conhece por conta deles que mediam a cognoscibilidade (conhecimento) de tudo 
que se tem acesso compreensivo. Em termos da filosofia transcendental kantiana, eles são 
entendidos como estruturas mentais, e são três os postulados apriorísticos que ele pontua: o 
de Deus, o da liberdade [da vontade] e o da imortalidade [da alma]. Eles conquanto não sejam 
auto-evidentes, podem ser deduzidos da razão prática (ética, moral).   

A secularização subjetiva é um fenômeno histórico-social que acontece no mundo ociden-
tal pós-kantiano, e marca a irredimível crise de credibilidade do capital religioso, e com ela a 
perda de referenciais de parte desses postulados como se verá mais adiante. A secularização 
subjetiva é um fenômeno que está indiretamente ligada às revoluções antropológica e epis-
temológica que acontecem no século XVIII, protagonizada pelo programa teórico da filosofia 
de Immanuel Kant. Nesse sistema teórico fica presumido, segundo Jürgen Habermas,7 que do 
mundo inteligível só se pode ter uma “ideia” (incerta e imprecisa), não um “conhecimento” 
(claro e objetivo). Por essa razão, o mundo empírico ganha primazia, e sua explicação teóri-
ca ganha autonomia cognitiva de quaisquer componentes transcendentais. Eis ai o flagrante 
calcanhar de Aquiles que Kant descobre da razão metafísica da religião. O conhecimento do 
mundo objetivo/empírico não requer, do sujeito cognoscente, que as “exigências de validez” 
(Habermas, 2012) do entendimento das coisas comuns do mundo compartilhado entre outros 
sujeitos sejam endossadas pelos a priori para serem validadas. Desse modo, a “confiança na 
razão metafísica” [no mundo pós-kantiano] entra numa “caverna epistemológica escura” e se 
torna, gradativamente, um privilégio cada vez mais restrito a uma “minoria cognitiva”. 

É difícil não inferir que da razão destranscendentalizada em Kant o fenômeno crescente 
do desinteresse [cognitivo] pelo mundo inteligível (agnosticismo) aconteça. Por conta disso, 
presume-se que a destranscendentalização da razão [teórica] provoca uma revolução na ar-
quitetura do juízo cognitivo que o homem, situado nos tempo pós-kantiano, faz da realidade 
do mundo a vida humana. Os a priori da razão transcendental, que condicionaram a percepção 
da realidade/mundo dos sujeitos cognoscentes, entram em declínio, tornando-a uma forma de 
saber subjetiva, e não objetiva. Assim, o que a razão empírica tem para demonstrar prescinde 
qualquer interferência do legado metafísico. Os postulados da razão transcendental é apenas 
uma forma intuitiva de expressar a percepção de uma realidade que não se pode demonstrar 
objetivamente. Dessa forma, o conhecimento empírico, como bem sublinhou Jürgen Haber-
mas, é o “teste da verdade” acerca de um mundo que é dado a todos como um mundo idêntico 
para todos (HABERMAS, 2012), com ou sem a influência de postulados apriorísticos. 

A destranscendentalização da razão, desse modo, equivale à secularização epistemológica 
do saber humano acerca do mundo e da realidade que o compõe. De olhos bem fitos nessa 
realidade visível, objetiva e palpável que é o mundo real, a razão destranscendentalizada se 

7  HABERMAS, Jürgen. Agir Comunicativo e Razão Destranscendentalizada. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012, p.45.
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aliena do mundo metafísico e de sua linguagem; ela se autonomiza dele tanto nos campos da 
antropologia quanto da cosmologia. A partir do século XVIII, o princípio da naturalização do 
saber descondiciona a consciência secularizada a ter que se dobrar ante aos pressupostos 
hermenêuticos de uma “razão da fé” (ratio fidei). O cogito cartesiano amadurece e se torna 
auto-suficiente do ponto de vista da cosmologia pós-kantiana e pós-teológica. Essa é a tese 
conclusiva que chega o Positivismo mais tarde. Isso acentuou a crise de plausibilidade do sis-
tema metafísico orientado teleologicamente por uma razão providente, como se presume do 
sistema hegeliano situado no horizonte da racionalidade pós-kantiana. Saber sobre algo é po-
der demonstrá-lo sem ter que apelar a uma metafísica da linguagem teológica, como acusam 
os críticos de Hegel de tê-lo feito em seu sistema filosófico para fins “pseudocientíficos”. 

1.1.2 “O PRAZER DO INSTANTE”: A DESPOTENCIAÇÃO ONTOLÓGICA DA RAZÃO 

TRANSCENDENTAL COMO O PRINCÍPIO DE UMA ‘MODERNIZAÇÃO ATEIZANTE’ 

A crença de que “a presença de Deus é suscetível a uma vivência”,8 origina-se do postulado 
apriorístico de que “Deus existe”. Para tornar sua existência uma realidade factível à vivência, 
o postulado deve se afirmar como seu fundamento metafísico. A mística, enquanto fenômeno 
primordial de toda religião, é a vivência de unidade com Deus (HEIDEGGER, 2010). A mística 
resulta da operacionalização de postulados metafísicos, sem os quais a realidade neles afir-
mada a não ganharia status de experiência histórica e intramundana. De acordo com Martin 
Heidegger, “A metafísica da religião deve inserir a realidade de Deus na ordem do mundo”.9 
O postulado credencia a experiência de fé, assim como justifica o sentido teológico posterior 
atribuído à estrutura de um “saber metafísico”. A crença na existência de Deus é mais do que 
uma “intuição da razão transcendental”: ela possibilita a legitimação da experiência mística, 
tornando viável a conversão da realidade de fora (transcendente) em uma realidade parado-
xalmente de dentro, identificável no âmbito da experiência humana na história.

O postulado da existência de Deus quer chamar atenção para a necessidade de se validar 
um postulado diretamente ligado a ele: o da imortalidade da alma. Saber que Deus existe im-
plica admitir que a existência humana pode transpor os limites de finitude impostos por uma 
razão simples. A irreversibilidade de um processo de vida que se encontra condenado pelo 
senso trágico de que a morte é o “destino de tudo” teve, de acordo com antropólogo Edmund 
Leach,10 no postulado da imortalidade – conforme indicado pelo saber religioso – uma respos-
ta irrebatível frente ao qual mesmo a ciência teve que se silenciar. A crença na imortalidade 
da alma [humana] se tornou uma força metafísica capaz de relativizar a retórica veemente de 

8  HEIDEGGER, Fenomenologia da vida religiosa, p.27.

9  Ibidem, p.28.

10  Ver LEACH, Edmund. Repensando a antropologia. São Paulo: Perspectiva, 2001.
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uma afirmação que reduz, ao plano da materialidade, o horizonte de percepção da esperança 
humana. Postular essa crença significou afirmar o valor do futuro e das possibilidades que a 
partir dele se elenca para a confiança da esperança. Além disso, tal postulado implica uma mo-
nitoração reflexiva [contínua] que condiciona a consciência do indivíduo a assumir uma ética 
do presente pautada pela lisura moral. Esse era o sentido que a tradição platônica lhe empres-
tava, e que Kant, em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes, endossa no “século das 
luzes” (Aufklärung).

No entanto, a modernidade primeiro, e a neomodernidade posteriormente, aceleraram o 
processo de despotenciação ontológica desses dois postulados da tradição metafísica [supra-
citados]. Com a despotenciação ontológica da essência necessária,11 o discurso da modernidade 
(e também o da neomodernidade), bem representado nos pensamentos de Friedrich Nietzsche 
e Jean-Paul Sartre, introduziu uma concepção de valorização de tempo e mundo anti-escatoló-

gico. A esfera do mundo não pode ser encarada com “pessimismo enfastiado”, como reiteradas 
vezes Nietzsche o enfatizou. Ele sugere que o declínio da fé no Deus [cristão] seria benéfico em 
seu efeito psicológico,12 pois levaria o homem a ser liberto do “sentimento de culpa” que [ele] 
carrega consigo por conta da ética de renúncia que o obriga a preterir o prazer do tempo pre-
sente. O pensamento neomoderno representado por Michel Maffesoli é consonante à filosofia 
da existência de Nietsche, a qual endossa o sentido de uma vida voltada para o presente. Nesse 
caso, o sistema de Nietzsche não só valida uma nova versão de filosofia de vida epicurista, 
como também arrefece o glamour da crença hegeliana de que não há uma “razão providente” 
guiando todos os fatos da história para um desfecho escatológico. 

A “ética do instante”, como bem sublinha Maffesoli,13 é uma característica determinante 
do mito dionisíaco. Pois nela se enfatiza que “há algo de divino na acentuação do presente”.14 
Esse é um pressuposto antropológico de inversão da lógica do tempo escatológico. Nesse caso, 
o “instante eterno” é uma metafórica do tempo kairótico produzido no contexto de uma mo-
dernização ateizante. A ética da renúncia é rechaçada com veemência aqui, haja vista que na 
ascese extramundana a ética se convertia em “moral de ínterim”, o que implicou inevitavel-
mente a “desvalorização” do tempo presente (nun kairou). No contexto da neomodernidade, 
o antiescatologismo passa a pressupor a valorização do καιρός (kairós), substantivo da língua 
grega que deve ser traduzido aí como momento de aproveitar a oportunidade do instante de 

viver (MAFFESSOLI, 2003). O “tempo imóvel” de que nos fala Maffesoli é um construto que 
preconiza a existência de um tempo desfuturizado. Nele a memória do passado e a ansiedade 
com o futuro são despotenciadas na operacionalização de uma “lógica de repetição” que se en-

11  Ver CASTINEIRA, Angel. A experiência de Deus na pós-modernidade. Petrópolis: Vozes, 1996. 

12  NIETZSCHE, Friedrich. A genealogia da moral. São Paulo: Companhia de Bolso, 2013, p.73ss

13  MAFFESOLI, Michel. O instante eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. São Paulo: Editora Zouk, 2003, 
p.48.

14  Ibidem, p.45.
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viesa pelo vetor das experiências de uma “sucessão de agoras”, o que em termos nietzschiano 
significa dar um “sim à vida” do presente que se transforma em um modo de existir pautado 
pela ética do “prazer do instante” (MAFFESOLI, 2003).

1.2 “RAZÃO DESTRANSCENDENTE”: DESFUTURIZAÇÃO  

DA ESPERANÇA E LIBERDADE SEM METAFÍSICA

Na teoria política de Thomas Hobbes, a figura lendária do Leviatã representa algo mais que 
as tradicionais interpretações têm realizado sobre ele. Sim! O Leviatã representa a chegada de 
uma nova configuração do reino [de Deus] na História Universal. Há uma teodicéia claramente 
defendida através da figura dele a partir da qual se postula que a vingança do “deus mortal” 
ainda se dará no âmbito da história, e não fora dela. Pois sua ação consiste em reparar danos 
imediatos sofridos por indivíduos que se tornaram vítimas de privações do direito fundamen-
tal à vida, e a tudo que diga respeito a ela. Ele (Leviatã) não é apenas uma representação 
política do poder estatal (cívico-eclesiástico) que mantêm a ordem social privada da possibi-
lidade do caos, a “guerra generalizada”.15 Não! Ele também representa uma linha de transição 
que acontece entre as filosofias da história medieval e a moderna. O “tempo histórico” ganha 
relevância hermenêutica na concepção hobbesiana. Isso porque é para ele que as expectati-
vas de realização imediata das necessidades emergentes se realizam. A racionalidade que se 
operacionaliza por meio da ação do Leviatã visa desfuturizar a [tradicional] compreensão de 
esperança escatológica que o cristianismo das origens legou ao mundo ocidental.

O mundo histórico, das necessidades reais e emergentes, é o mundo da militância política 
de uma esperança que perde, do seu horizonte ontológico, o futuro como afirmação de su-
peração cabal de todas as debilidades existentes do ser humano. Pouco a pouco, a realidade 
das experiências vividas começa a reivindicar uma intervenção imediata desse poder político 
que passa a representar, de acordo com a concepção hegeliana, a atuação da razão providente 
que se imanentiza no processo histórico-social (HEGEL, 2012). A estrutura gnosiológica da 
“razão destranscendente” concebe uma realidade do mundo da vida na qual a “escatologia da 
história” perde sua funcionalidade operacional. Esse é o sentido antropológico da episteme do 
“sapere aude” kantiano. “Ousar saber” significa transgredir os limites de dependência cogni-
tivo-moral cultivados pela “consciência [religiosa] submissa”. A autonomia do ego, portanto, é 
afirmada nele, a partir do qual não se concebe [qualquer] interferência de agentes sociais ad 

extra. O século XVIII prepara a filosofia dos séculos XIX e XX a desfuturizar o presente, dando 
a ele um sentido ateleológico.

História sem sentido teleológico reclama a existência [emergente] de uma “liberdade sem 
metafísica”. Na filosofia nietzschiana, a história perde sua “razão providente”. Dentro dela se 

15  Ver HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martins Editora, 2010. 
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institui uma ordem antropológica baseada no “vácuo do nada”. É nesse “espaço do nada” que 
a ontologia da liberdade amadurece, ganhando um valor moral sem precedência na história 
moderna. Sem ela (a razão providente), o futuro do presente perde seu “senso de direção his-
tórica” (horizonte teleológico). A esperança se desfuturiza. A clássica afirmação de Nietzsche: 
“Deus nos dá a conhecer que devemos viver como alguém que consegue viver sem Deus... Dian-
te de Deus e com Deus vivemos sem Deus”,16 preconiza essa crença na história destituída de 
uma realidade metafísica convergindo todos os fatos históricos no mundo da vida [humana] 
para um fim escatológico, como acreditava Hegel. Entre o começo e o fim do processo histórico 
existe somente o “nada”, ontologia de uma liberdade [autonomista] que existe sem uma metafí-
sica que empresta sentido finalístico aos fatos históricos que ela mesma cria ex nihilo.

Nesse horizonte ontológico de uma liberdade sem metafísica, o “nada” se transforma em 
“tudo” para a realização da vontade do ego do indivíduo. A “vontade incondicionada” que se 
vê destituída de qualquer pressuposto teonômico de auto-afirmação ôntica é a mesma que 
também deixa de atribuir simetria aos fatos históricos que perdem relevância semântica e te-
leológica. O absurdo passa a ser um predicado ontológico que existencialistas como Jean-Paul 
Sartre atribui à vida humana inserida no processo histórico. O sentido das coisas passa a ser 
um característica constitutiva do “não sentido” da vida concebida com uso dessa “liberdade 
[intranscendente]”, liberdade essa que nasce da ontologia do nada e que se orienta para uma 
história sem futuro e sem um fim determinado. A história feita de um acumulado de “presentes 
intermináveis” não viceja futuro semântico algum para as experiências que se vivem agora. Da 
ontologia do nada nasce, porém, angústia do “medo ontológico”, algo que passa a caracterizar 
o modo de existir do indivíduo plenamente livre que se situa na encruzilhada de um “parado-
xo da liberdade”; pois vive a partir dela, por conta dela e para ela envolto pela “ignorância da 
ameaça” e pela “incerteza do que deve ser feito”, usando as palavras de Zygmunt Bauman.17 

Por essa característica psíquica, a liberdade vivida numa “história sem futuro [definido]” 
assume a categoria semântica de um fenômeno flutuante. Por causa dela, o indivíduo perde a 
condição de “sujeito da história” (estruturalismo). Sua liberdade o aprisiona na “incerteza on-
tológica”. Nela, ele não consegue nomotizar (“atribuir sentido” na acepção semântica de Émile 
Durkheim) qualquer experiência autobiográfica. Nessa condição, ele (indivíduo) deixa de ser 
definido como um sujeito ligado a uma história: “Dizer que uma situação é biograficamente 
determinada é afirmar que ela possui uma história, organizada como uma posse que está facil-
mente disponível em seu estoque de conhecimento...”.18 Liberdade que determina a ação de um 
indivíduo que se desloca na história sem passado e sem destino acaba o condenando ao ostra-
cismo da demência hermenêutica. Viver sem distinguir o significado das experiências que se 
tem é existir sem entender porque [se] está vivendo. Para este indivíduo preso em sua própria 

16 Ver NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

17 BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p.8ss.

18 SCHÜTZ, Alfred. Sobre fenomenologia e relações sociais. Petrópolis: Vozes, 2012, p.85, grifo meu. 
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“liberdade alienante” não existe a obrigação ética de seguir qualquer norma diretiva que não 
seja o ímpeto volitivo de seu próprio ego primitivo, usando o construto de Sigmund Freud 
(1969). Sua fome é produzida pelo apetite do que está-aí-agora, condição existencial não de-
terminada por um antes (postulado de Deus) nem por um depois (postulado da imortalidade). 
Somente o presente vivido se torna objeto de [seu] interesse cognitivo. 

Numa antropologia do “estoque de conhecimento”, porém, da qual nos fala Alfred Schütz 
(2012), presume-se um intercurso necessário de passado, presente e futuro costurando a ex-
periência de construção hermenêutica do processo da vida humana de um indivíduo inserido 
no mundo. Isso é o que se pode chama de “identidade ontológica” do indivíduo interagente. 
Nesse caso, a interação acontece na relação que passa a determinar os sentidos dos elementos 
interconectados do processo da vida que constitui emblematicamente a característica ontoló-
gica da existência do indivíduo que dialoga com as várias etapas de sua própria vida, que deixa 
de ser compreendida como uma realidade auto-suficiente, incondicionada e inconsequente. 
De acordo com Schütz, 

“O homem em sua vida cotidiana... encontra, a cada momento, um 
estoque de conhecimento à sua disposição, que lhe serve como um 
esquema interpretativo de suas experiências passadas e presentes, 
e também determina sua antecipação das coisas que estão por vir” 
(SCHÜTZ, 2012, p.86, grifo meu).

O problema central da liberdade individual, incondicionada e intranscendente, é, portanto, 
de natureza onto-hermenêutica. Viver com excesso de liberdade quase sempre implica existir 
com escassez de segurança. Essa é uma relação que Zygmunt Bauman faz da condição humana 
no contexto do que ele chama de “mal estar da pós-modernidade”.19 O cenário de incerteza se 
torna a característica mais determinante de uma condição humana na qual a liberdade é com-
preendida como um valor moral de auto-definição identitária do “ser-aí-no-mundo” (Martin 
Heidegger). Se existe uma relação direta entre a “confiança da fé” e a “natureza paradoxali-
zante da existência” da vida de indivíduos inseridos no mundo indeterminado, como pareceu 
sublinhar Niklás Luhmann em seu livro Função da Religião (Funktion der Religion), a liberdade 
então passa a ser um codinome dado ao “medo ontológico”,20 e vice-versa. Com a pluralização 
das liberdades individuais, a hipercomplexificação das experiências vividas e partilhadas no 
mundo da vida humana torna a compreensão/auto-compreensão [do indivíduo] precarizada. 

Quanto maior é o déficit compreensivo na forma de viver, mais “medos derivados” (Zyg-
munt Bauman) emergem como ameaça à própria forma de viver dos indivíduos. Essa é uma 
das características da vida no mundo da globalização que Bauman parece relevar em seu livro 

19  Ver BAUMAN, Zygmunt. O mal estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

20  Ver PIRES, A. C.. A (in)sustentabilidade da vida humana no mundo sem fé. Ciberteologia (São Paulo. Edição em Português), 
v. IX, p.47-71, 2013.
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Medo Líquido. Onde há maior índice de capital do medo, mais serão demandados os meios 
cabíveis para alcançar maior segurança para se viver e interagir. O mundo da liberdade incon-
dicionada se tornou, por isso mesmo, habitação dos “medos inomináveis” (BAUMAN, 2008). 
Medo é uma reação psíquica à aproximação de uma realidade que se desconhece, com a qual 
se interage, sem ter, contudo, a compreensão do seu gênero e de sua finalidade moral. Nesse 
contexto de “fusão de horizontes”21 ontológicos dos mundos interagentes, a experiência do 
medo se torna mais frequente (rotinização), aumentando o grau de ansiedades presentes na 
estrutura psíquica de funcionamento dos indivíduos. O crescimento exponencial do índice de 
doenças [psicobiológicas] na atualidade pode ser um reflexo do aumento do grau de indeter-
minação da vida no mundo experimentada pelos indivíduos. 

A “razão destranscendente” intensificou uma experiência psíquica compartilhada pelos in-
divíduos que cabe dentro da definição que Paul Tillich dá no uso do construto “ansiedade de 
vacuidade e de insignificação”,22 um modo psíquico de operar concebido como trânsito pela 

existência sem um logos (sentido), sem uma direção (Paul Tillich). Só que em Paul Tillich, essa 
experiência da ansiedade de vacuidade e de insignificação está pautada pela a “ameaça abso-
luta do não-ser”, enquanto no mundo neomoderno essa mesma experiência se secularizou e 
passou a ser causada por fatores de natureza sócio-ontológicos. Por essa razão, ela pode ser 
inferida como um modo de operar da liberdade sem metafísica no mundo das “experiências 
intersubjetivas”, experiências hipercomplexificadas. Trata-se de liberdades que não se encai-
xam reciprocamente e nem se interconectam sócio-ontologicamente. Esse modo operacional 
da “liberdade sem metafísica”, no entanto, não acontece destituído da presença perturbadora 
do medo ontológico. Viver a angústia do medo significa viver sob o fluxo indefinido de liberda-
des incondicionadas, que caminham sem um itinerário determinado no mundo de incertezas 
existenciais. 

A “flutuação ôntica das identidades” (ontológicas) reverbera essa variação intermitente de 
realidades/mundos que se deslocam frequentemente na circunferência ontológica da vida dos 
indivíduos sem serem satisfatoriamente identificadas e compreendidas, as quais passaram a 
existir sob o impacto patodeterminante da ansiedade do não-destino. A possibilidade de des-

conhecer “o que se pode vir a ser” é um componente psíquico das identidades individuais que 
complexifica a vida humana no mundo, aumentando substantivamente o grau de ansiedades 
existentes por quebrar toda cadeia lógica de previsibilidade dos processos naturais das reali-
dades que se transmutam permanentemente, com frequências e velocidades que extravasam 
a capacidade de concatenação/auto-concatenação dos indivíduos interagentes. A “razão des-
transcendente” se tornou, pois, impotente para decodificar e analisar o mundo de “efeitos de-
monstrações” imprevisíveis que ela mesma criou quando potencializou o uso inconsequente 
das liberdades cognitivas que se autonomizaram entre si (tornaram-se grandezas autopoiéti-

21  Construto tomado emprestado do hermeneuta Hans-Georg Gadamer, autor do clássico Verdade e Método.

22  Ver TILLICH, Paul. A coragem de ser. São Paulo: Paz e Terra, 1992.
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cas) e ganharam uma característica acentuadamente autista (as liberdades). O que esperar da 

vida humana num mundo com essas características?

2. Da razão destranscendente a uma nova  
configuração sócio-ontológica: o fim da religião  
e o último homem

Considerando que a razão destranscendente revelou ter características que favoreceram 
a formação do contexto histórico-social em que os fenômenos “fim da religião” e o “último 
homem” aconteceram, passar-se-á a seguir a uma análise que pretende pontuar melhor o sig-
nificado desses dois fenômenos, como eles devem ser compreendidos, e por que eles se tor-
naram tão determinantes para a configuração de uma nova ordem sócio-ontológica na qual a 
percepção da vida humana se hipercomplexifica e a projeção/expectativa do futuro se torna 
uma experiência psíquica potencialmente ansiogênica e pato-condicionadora. 

2.1 A RAZÃO DESTRANSCENDENTE E O PRINCÍPIO DA  

DISFUNCIONALIZAÇÃO DA RELIGIÃO: A PRAGMATIZAÇÃO  

DO SENTIDO DA VIDA

A razão destranscendente se emancipa dos postulados teológicos e se configura numa nova 
linguagem pós-metafísica, linguagem presa às realidades temporais, cuja ontologia apresenta-
-se na liberdade do indivíduo que passa a analisar, escolher e decidir sobre sua própria trajetó-
ria psicossocial, tornando-se agente que se auto-monitora reflexivamente. O analista social An-
thony Giddens23 sublinhou um traço antropológico que incide semanticamente sobre o sentido 
que aqui foi dado à razão destranscendente. Em seu livro Modernidade e identidade, ele pontua 
três perguntas contundentes e de relevância antropológica para quem vive nas circunstâncias 
histórico-sociais do mundo contemporâneo. São elas: O que fazer? Como agir? Quem ser? Essas 
perguntas revelam a natureza reflexiva da vida humana num mundo pós-tradicional, mundo 
no qual essa ação reflexiva acontece visando reforçar cada vez mais o sentido emancipatório 
da razão destranscendente. Afinal de contas, por que é tão importante ser um ser humano de 

modo tradicional?, pergunta originalmente feita por Aldous Huxley. No entanto, não se deve 
desconsiderar que são essas mesmas perguntas (aqui elencadas) que figuram uma realidade 
em que a religião perdeu seu poder de coação e se tornou dispensável à vida humana. 

Antes de avançar na direção da resposta as essas perguntas, vale ressaltar duas importan-

tes características da “experiência cristã” em sua configuração originária a partir da qual se 

23  GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p.70.
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desenvolveu uma tradição hermenêutico-teológica: 1) Ela escatologizou o valor das vivências 
[negativas] experimentadas pelos indivíduos dentro da circunferência histórica; 2) ela criou 
uma linguagem que não se encaixa no sentido histórico da realidade e vivência experimen-
tadas intramundanamente pelo crente. Essas duas características foram consideradas como 
aportes fundamentais do sistema de crença da tradição hermenêutica cristã. Nelas e através 
delas, a ascese cristã ganhou um sentido ético de “mortificação da carne”, na qual se viu po-
larizado, em posição de contraste, a ‘vida do crente’ versus a ‘vida do mundo’. Dizer que uma 
realidade é determinada por crenças religiosas, como as mencionadas acima, significa admitir 
que ela deva ser definida por um conjunto de variáveis éticas que as enquadre na categoria de 
“realidade religiosa”. 

A realidade [social] que Karl Marx criticou em seu tempo se enquadrava dentro dessa com-
preensão. O sofrimento naquela época era compreendido como parte da experiência de fé da 
vida do crente no mundo histórico, e suportá-lo era considerado uma virtude ética de valor 
incomparável. Definir a religião como “suspiro do oprimido” era uma forma de acusá-la por 
produzir a alienação do crente à medida que ele se mostrava fiel às suas convicções fundamen-
talmente escatológicas. Inverter esse sentido da vida interpretado a partir de uma interpre-
tação escatológica da história da salvação sublinhava-se como um claro indício de apostasia 

religiosa. Desejar uma vida melhor aqui, privada de dor e sofrimentos, revelava a fraqueza 
da esperança de uma vida sem a confiança da fé. A religião, definida como “ópio”, sublinha o 
sentido da influência escatológica que ela exercia sobre a consciência do crente para mantê-la 
integrada à tradição (religiosa). 

No entanto, para se conservar coesa a ela (tradição religiosa), o crente precisava virar as 
costas para o mundo e rejeitar qualquer oferta de felicidade que o mesmo viesse a oferecê-lo. 
O que definia o fenômeno da vida religiosa como uma experiência [subjetiva] de “inversão 
da realidade”,24 segundo a crítica feita por Karl Marx, era a sua natureza especificamente des-

pragmática. Isto significa dizer que ela mesma (vida religiosa) era compreendida como uma 
“teodicéia do sofrimento”, e não da felicidade. Isso porque a atenção do crente estava centrada 
para além dos limites históricos que a esperança escatológica poderia lhe oferecer. Não é de 
admirar que o cristianismo foi definido historicamente, por reformadores como João Calvi-
no, como uma religião visceralmente escatológica. A condição religiosa se fundamentava, do 
ponto de vista de uma cosmologia cristã tradicional, no pressuposto da valorização de uma 

realidade que está para além dessa realidade que se vive na experiência histórica. Admitir a 
primazia desse mundo sobre o ulterior, portanto, significaria transgredir e inverter uma lógica 
escatológica que, em tese, deveria produzir a alienação ontológica do crente pela via de uma 
ética de renúncia. 

A religião assume a forma escatológica para servir de amparo psicológico de resistência 
contra uma realidade marcada pela “alienação da felicidade”.  Ela funciona como meio de con-

24  Ver MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
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servar uma polaridade ontológica através da qual o sofrimento vivido no tempo presente é 
compensado pela esperança de uma vida plena no paraíso depois. Nesse caso ela funciona 
para desparadoxalizar a experiência negativa provada pelo crente em sua vivência intramun-
dana. Ela é a “negação do negativo”. Essa função só se tornaria dispensável com o advento da 
sociedade sem classe no regime comunista. Esse seria o fim da história, que coincidiria inevi-
tavelmente com o fim da religião também. O comunismo seria o último estágio dos modos de 
produção, e nele a vida chegaria à sua plenitude. Utopia semelhante a essa vislumbra Aldous 
Huxley25 em seu clássico livro Admirável Mundo Novo, no qual ela fala de uma outra revolução, 
não mais a do proletariado como previa Marx, mas a realizada pela biotecnologia. Huxley fala 
de uma revolução ontológica que a biotecnologia traria para o cenário da vida humana num 
futuro “não escatológico” da história (universal).

No livro intitulado Nosso futuro pós-humano: consequências da revolução da biotecnologia, 
livro escrito no começo do terceiro milênio, o professor de Economia Política Internacional, 
Francis Fukuyama, faz as seguintes considerações acerca do mundo pensado por Huxley:

“Em Admirável mundo novo... o mal não é tão óbvio, porque nin-
guém é ferido; na realidade, esse é um mundo em que todos ob-
têm o que querem... Nesse mundo, doenças e conflito social foram 
abolidos, não há depressão, loucura, solidão ou sofrimento emo-
cional, o sexo é bom e prontamente disponível... Ninguém mais 
leva a religião a sério, ninguém é introspectivo ou tem desejos não 
correspondidos, a família biológica foi abolida... ninguém sente 
falta dessas coisas,... já que todos são felizes e saudáveis... Em Ad-

mirável mundo novo, a religião foi abolida e o cristianismo é uma 
lembrança distante (FUKUYAMA, 2003, p.19-20)”

Nesse pequeno trecho do livro de Fukuyama,26 ficam claras duas coisas: 1) A sociedade 
perde por completo, do seu horizonte cultural, qualquer traço escatológico; 2) o cenário social 
otimista favorece a disfuncionalização da religião e o desprezo (intencional) pelo cristianis-
mo.  Esse é um mundo em que a religião foi completamente eliminada da realidade por ra-

zões práticas, e não científicas ou ideológicas. Todas as necessidades humanas foram supridas 
nele. A vida se tornou simples. Toda forma de experiência negativa dentro da vida no mundo 
foi suprimida: doenças físicas, psíquicas (depressão), problemas financeiros, sentimentos não 
correspondidos, forma de repressão (inclusive a familiar). A terra foi transformada em céu 
(para surpresa dos pessimistas), e a experiência de plenitude na vida se tornou uma realidade 
alcançável, e tudo graças a revolução introduzida pela biotecnologia. 

25  Ver HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. São Paulo, Globo, 2001.

26  FUKUYAMA, Francis. Nosso futuro pós-humano. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
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Nessa sociedade, não há negativo para ser negado. Seu substrato histórico não pode ser 
definido mais com as categorias hegelianas de filosofia da história (universal). Por isso, nela, 
a disfuncionalização da religião se dá por uma razão óbvia: o presente da vida humana se des-
paradoxalizou plenamente. O futuro não mais representa uma ameaça. A história não é mais 
definida pela afirmação da negatividade, mas pela plenificação das possibilidades de “reali-
zação humana”. Nesta configuração social de existência, “tudo o que se quer se pode realizar” 
(Matrix). O futuro já chegou! A vida ganha um valor eminentemente prático, de necessidades 
reais a serem supridas aqui e agora. 

A judicialização progressiva da sociedade contemporânea sugere que as pessoas cidadãs 
que nela existem estão se cercando, cada vez mais, de garantias e de proteção contra quais-
quer formas prejuízos (moral ou econômico). Essa é uma clara evidência de que a estrutura de 
valor dessa sociedade preconiza o princípio da satisfação plena como substrato axiológico de 
afirmação da cidadania democrática. A “justiça escatológica”, crença típica da tradição teoló-
gico-cristã, perdeu [completamente] valor de primazia até mesmo no discurso dos religiosos. 
Por essa razão, ele (discurso escatológico) se tornou desagradável, anacrônico e dispensável 
na vida do cidadão que vive num estado de direito (democrático). 

2.2 O PRAZER ONTOLÓGICO COMO ANTÍDOTO CONTRA  

A TRAGICIDADE DA VIDA 

Mas o mundo pensado por Aldous Huxley ainda não pode ser entendido como o mundo no 
qual se vive hoje. Isto é: ainda não plenamente; mas, em muitos sentidos, sim. Pois no mundo 
sonhado por Huxley, o “prazer da vida” e a “vida para o prazer” se tornam a única condição 
de se viver. A satisfação do prazer exige a quebra de todos os protocolos de restrição ética à 
liberdade. A biotecnologia está a serviço do homem compreendido como um ente que é “a 
medida de todas as coisas”. A abolição da religião e o desprezo ao cristianismo são fatos que 
estão associados à realidade onipresente do prazer na vida das pessoas nessa circunferência 
ontossocial pensada por Huxley. A presença de um exige a supressão do outro. Toda forma 
de repressão ética à liberdade hedônica é condenada na sociedade que ele vislumbrou. Viver 
para o prazer é a mais contundente prova da natureza anti-escatológica da forma de vida que 
acontece nela. Aproveitar todas as formas possíveis de extrair da vida seu potencial hedônica 
se torna finalidade da vida nela. 

A ética epicurista é quem fundou essa filosofia de vida no antigo mundo helênico.  A filoso-
fia do epicurismo não atribuía sentido racional aos fatos da vida porque acredita que na vida 
não havia sentido transcendente para se acreditar. Nela, não há razão transcendente e nem 
razão na história. Tudo caminha para o nada, para o trágico, para a morte. O prazer é o único 
anestésico que alivia a angústia que é viver sem acreditar que algo existe além dela. Por isso, 
é dela o adágio cultural do mundo helênico: “Comamos e bebamos, porque amanhã morrere-
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mos”. Nela, o trágico está confirmado como ameaça que não se pode superar. Já que isso é uma 
verdade que não se pode contestar, então o “prazer do instante” é a única coisa que de fato se 
tem para valorizar.

Essa filosofia hedônica também se encontra no substrato cultural da sociedade pensada 
em Admirável mundo novo. O mundo de Huxley reestiliza a filosofia do epicurismo e a confere 
uma nova versão de racionalidade hedônica. Na sociedade pensada por ele, o prazer da satisfa-
ção de necessidades é uma norma social que não se pode transgredir. A revolução biotecnoló-
gica é usada para se alcançar essa satisfação do modo mais eficiente. Se não é possível driblar 
o caráter irrevogável da morte (o trágico) presente na vida, é possível pelo menos viver a vida 
com toda plenitude de satisfação. Por essa razão que nessa sociedade não pode haver conven-
ções que inibem o uso criativo e multiforme da liberdade hedônica. A fruição diversificada do 
prazer é uma possibilidade semântica que se pode atribuir à própria vida. Por isso, o kairós é o 
fenômeno mais valioso que se encontra à disposição de cada indivíduo inserido nesse mundo. 
Pois cada instante ganha o “sentido da eternidade” (gozo eterno do tempo presente).  

A sociedade contemporânea se insere dentro dessa concepção de mundo. A saturação do 
prazer se tornou um símbolo de alto valor cultural para ela. Essa característica foi apontada 
por Zygmunt Bauman em sua crítica ao Mal estar da pós-modernidade (1999). Isso não signifi-
ca que a realidade da morte ou da experiência com a negatividade histórica tenha sido banida 
nela. Ao contrário; a consciência do caráter efêmero da vida nunca esteve tão presente como 
agora. No Medo derivado, Bauman fala da fragilidade que se tornou a vida humana num mundo 
cercado de perigos e riscos. A certeza de que vida está integrada à morte está presente, de for-
ma escondida, no estilo de vida que se vive hoje. Consciente da finitude da vida, os indivíduos 
tendem a vivê-la com mais intensidade hedopráxica, com a atenção voltada para o presente. 
Bauman entende que a “desfuturização do presente”, afirmada na revolução anti-escatológica 
da cultura ocidental contemporânea, é a maior característica do mal estar presente naquilo 
que ele chamou de “sociedade ou mundo pós-moderno”. Quanto menos escatológico é o mundo 
que se vive, mais o destino trágico da vida é persistentemente pensado nele pelos indivíduos 
de forma direta ou indireta. As pessoas buscam melhorar o estilo de vida porque têm medo 
de perdê-la (vida biológica). O sentimento do trágico destino se encontra estruturada na vida 
cotidiana como fato psíquico inescapável. Ele é, como disse Michel Maffesoli (2003), o “senti-
do sem finalidade” que se estrutura na forma de ser e perceber a vida [humana] acontecendo, 
vida essa condenada a ser, como disse Kierkegaard (2010), “um instante que passa voando”. 

Em contrapartida, a valorização do “prazer do instante” passa a ser a resposta mais direta 
e sintomática que se pode dar, de acordo com Maffesoli, a uma forma de vida condenada à 
desaparição, vida que tem breve duração (vita brevis): “A vida talvez não valha nada, mas, já 
sabemos, nada vale a vida. O trágico nos obriga a pensar esse paradoxo” (MAFFESOLI, 2003, 
p.22). A razão destranscendente foi uma criação do mundo em que a escatologia foi abolida do 
seu horizonte ontológico. Para pensar a vida aqui ela teve que condenar à execução qualquer 
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forma de crença que valorizasse algo além do que se tem aqui pra viver. Mas com a sua aboli-
ção (escatologia), o “medo da vida” ganha um força sem precedente e se torna um fato psíqui-
co pandêmico. A existência humana passou a ser reduzida à vida do corpo. Sem escatologia, 
a tragicidade da vida no mundo de transitoriedades se entranha como forma de “ansiedade 
[neurótica] do destino” (Pau Tillich); o mundo perde a transcendência e a vida ganha um novo 
sentido de ser (o penúltimo estágio da história humana): trata-se de uma filosofia tântrica da 
“saturação de todas as formas de prazer”, experiência que Bauman descreve bem com o cons-
truto “economia libidinal” (que ele adapta em sua crítica social), tomado emprestado da teoria 
da sexualidade de Freud. Esse tema que será tratado a seguir.     

2.2.1 MUNDO PÓS-HUMANO OU MUNDO PÓS-NATURAL? 

Se por um lado Aldous Huxley pergunta por que é tão importante ser um ser humano no 
mundo de modo tradicional, Francis Fukuyama (2003) pergunta em seu livro Nosso futuro 

pós-humano por que se deve ser um ser humano de forma destradicional. Nessa problemati-
zação que Fukuyama traz, a grande questão que entra na cena é a possibilidade da “abolição 
do próprio homem”, o homem como se conhece na forma natural. Esse é o sentido nevrálgico 
da crítica do “futuro pós-humano” que ele preconiza em seu livro. A natureza demarca o limite 
semântico da realidade humana como ela é; a biotecnologia intervêm e diz como ela pode ser 
ou ficar. Fukuyama sustenta que a finalidade maior e suprema da revolução biotecnológica é 
alterar a natureza humana, com a intervenção da linhagem germinal e a manipulação do DNA 
das pessoas. Ele diz o seguinte em seu livro:

“Podemos estar prestes a ingressar num futuro pós-humano, em 
que a tecnologia nos dará a capacidade de alterar gradualmente 
essa essência (humana) ao longo do tempo. Muitos acolhem esse 
poder com entusiasmo, sob a bandeira da liberdade humana... 
Mas esse tipo de liberdade será diferente de todas as outras li-
berdades de que as pessoas gozaram anteriormente... É possível 
que estejamos de algum modo destinados a aceitar esse novo tipo 
de liberdade... Mas o mundo pós-humano poderia ser um mundo 
muito mais hierárquico e competitivo do que o hoje existente, e, 
em conseqüência, cheio de conflito social... Não temos de aceitar 
nenhum desses mundos futuros sob a falsa bandeira de liberda-
de...” (FUKUYAMA, 2003, p.224-25)

Enquanto Fukuyama pensa um mundo pós-humano sendo construído lentamente a partir 
da revolução da biotecnologia, por um lado, necessário se faz pensar num mundo pós-natural 
se formando com o impacto de uma revolução da cultura global, por outro. O mundo pós-na-
tural está se estruturando como fato cultural com o fenômeno da androgenicidade sistêmica. 
A erótica dos gêneros multiformes e o caráter mutante das interações humanas têm provoca-
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do, com uma intensidade sem precedente, o fenômeno da “flutuação ôntica das identidades” 
[ontológicas]. No mundo em que se manifesta uma atomização dos gêneros, a escolha de uma 
identidade tem acontecido com base no pressuposto da maximização erótica do uso das li-
berdades individuais. Viver sem fronteiras identitárias mexe com o imaginário erótico dos 
indivíduos. Nesse caso, as escolhas feitas nesse contexto figuram-se como escolhas de baixa 
resolução da espontaneidade do uso da liberdade. Escolher o que se “deseja ser” representa 
assumir a base hedopráxica como fundamento biopsíquico da própria natureza da liberdade 
humana. Deste modo, da liberdade humana chegar-se-ia a uma configuração semântica de 
liberdades artificiais interagindo o tempo todo umas com as outras, movidas unicamente pelo 
“princípio do prazer”. 

Nesse caso, a revolução da biotecnologia favorece ainda mais o aumento da “instabilidade 
das identidades ontológicas” e, consequentemente, da existência de medos flutuantes que a 
acompanharia de modo inevitável. Tendo o prazer ontológico como princípio moral de vida 
pós-natural, as identidades humanas flutuantes tendem ser entendidas como fatores ansiogê-
nicos e de complexificação do futuro humano no mundo da vida cultural. Mudar é preciso; mas 
mudar o tempo todo e de forma inconsequente representa um perigo para a saúde psíquica 
dos indivíduos. Pois o potencial fóbico de suas experiências de interação aumentaria com isso, 
inviabilizando o mínimo de estabilidade necessária para a saúde das identidades ontológicas. 
Isso equivaleria gerar a certeza de nunca saber o que se deve ser quando as interações acon-
tecem neste ou naquele contexto de vida. Viver com esse grau de indeterminação (in)conse-
quente demandaria um consumo ainda maior de medicamentos ansiolíticos não para tratar 
do problema em si, mas para administrar, dentro das possibilidades, a boa aceitação de uma 
forma de vida irredimivelmente insana e insustentável.

No mundo pós-natural, o comportamento humano, com suas lógicas de interação, se torna-
ra artificial, mais do que os próprios indivíduos. Dominados pela ansiedade patológica, viver 
de modo natural seria a maior das utopias pensáveis. Relacionamentos artificiais, contudo, são 
modos sociais de interação facilmente rompíveis, quebráveis e degeneráveis. Sem um mínimo 
de estabilidade nos processos sociais de interação, a compreensão e a auto-compreensão do 
mundo flutuante das identidades ontológicas existentes condenariam todos os indivíduos a 
viver numa caverna escura, num estado de depressão acentuado, sem tratamento, sem diag-
nóstico preciso/sustentável e, portanto, e sem cura. Essa seria a vida no mundo pós-natural. 
Seria uma vida que acontece sob o efeito do consumo interminável de drogas psicotrópicas 
que condenariam o ser humano a sua própria extinção, sem que fosse preciso, para isso, acon-
tecer uma terceira guerra mundial. 

No Admirável mundo novo de Huxley, não é o ser humano que vive em sociedade, mas o seu 
protótipo artificial, sustentado artificialmente na vida com psicotrópicos dos mais diferentes 
gêneros e funções. É contra essa tendência de uma vida artificial no mundo pós-humano que 
Fukuyama se mostra irredutivelmente contra. Aqui vale relembrar as perguntas de Anthony 
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Giddens que foram colocadas anteriormente para serem respondidas posteriormente. São 
elas: O que fazer? Como agir? Quem ser? Fica claro agora qual deve ser a resposta a ser dada 
a cada uma dessas perguntas. A vida até poderá se “prolongar” com a ajuda e intervenção da 
biotecnologia; mas o modo de viver estará destinado a se submeter a processos psicopatológi-
cos sem a garantia de se ter um diagnóstico confiável que aponte para uma superação dessa 
condição “humana” de vida pós-natural. E, por fim, ela (vida pós-natural) se tornará uma for-
ma de “vida insustentável”.

2.2.2 HISTÓRIA SEM RAZÃO E HIPERTROFIZAÇÃO DO MEDO:  

A PSICOLOGIA DO ÚLTIMO HOMEM

Nesse contexto de mundo pós-natural, como se pode alcançar a cura para o medo de viver? 
Qual é a natureza do medo que se está falando aqui? Trata-se de um medo ontológico, “um 
medo que se sente sempre e em toda parte”, como se refere Bauman.27 Um medo psicótico, que 
como diz Miguel de Cervantes, “tem muitos olhos e enxerga coisas no subterrâneo”. Se há um 
modo terapêutico de enfraquecer a força desse medo que vai se multiplicando progressiva e 
vertiginosamente, entrando em cada fresta da vida humana cotidiana (por isso Bauman o cha-
ma de “medo líquido”), esse modo consiste em buscar compreender (como sugere Bauman) 
suas razões de ser. Há vários fatores de natureza objetiva que poderiam ser alocados aqui 
como causas dessa sensação implacável do medo líquido: a desigualdade social que aumenta 
a violência nos grandes centros urbanos, a má gestão da coisa publica que favores poucos e 
deixa a maioria à deriva, a precarização das instituições de saúde que deixa o cidadão com 
a sensação desamparo ontológico, a instabilidade de emprego por conta de uma economia 
de mercado frágil e flutuante, o enfraquecimento das instituições mais estáveis da sociedade 
tradicional, entre outros. Todas essas variáveis alocadas acima seriam consideradas as causas 
objetivas do medo. 

Mas sua natureza complexa exige uma análise que vá além daquilo que se pode perceber 
em termos de fatos objetivos. O procedimento analítico requer uma triagem mais meticulosa 
das razões subjetivas do aumento exponencial do capital do medo no mundo moderno e con-
temporâneo. Talvez devêssemos considerar que a Reforma protestante provocou um efeito 
cascata (não intencional) que desencadeou processos psíquicos que saíram do controle. Um 
deles é a perda no sentido dos fundamentos da autoridade (em termos generalistas). Mais es-
pecificamente, considerando a sugestão dada pela cientista política Hannah Arendt,28 o funda-
mento da autoridade da natureza e da divindade. A natureza perdeu a capacidade de validar os 
fundamentos das decisões que os indivíduos tomam hoje em dia. O natural foi substituído pelo 

27  BAUMAN, Medo líquido, p.7ss.

28  Ver ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000.
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artificial. Sobre isso já se falou o suficiente no tópico anterior. Se os fundamentos da natureza 
se perdem como referenciais autoritativos na estrutura psíquica da vida cotidiana, as escolhas 
dos indivíduos passam a obedecer somente o critério do “prazer da vontade”, vontade refor-
çada pela gramática da hedopraxia. Tudo que é natural perde legitimidade/plausibilidade e 
deixa de gerar coerção sobre a consciência das liberdades individuais. O fenômeno cultural da 
“androgenicidade sistêmica” se encontra sustentado por essa crença da cultura neomoderna.

Entretanto, esse problema é somente a “ponta do iceberg”. A crise nos fundamentos da na-
tureza se encontra calçados na crise dos fundamentos da autoridade da divindade. Afinal, dizia 
Hegel, a natureza é “uma organização produzida pela Razão (Providência)”.29 Por essa razão, a 
presença do divino é uma realidade que figura-se como tal no quadro da “Criação do homem” 
de Miguelangelo. Nesse quadro, se preconiza a ideia de ligação entre o criador e a criatura, e 
da consequente harmonia entre a natureza e o divino. A ligação foi considerada, por pensa-
dores europeus do século XVIII, como disposição religiosa que gera um senso de dependência 
do objeto (transcendente) de relação. Essa dependência, contudo, deve ser compreendida no 
sentido ontológico, de acordo com Friedrich Schleiermacher.30 Mas esse sentido foi deslegiti-
mado no século XIX e XX, quando no espaço ontológico da liberdade [criatural] não havia mais 
possibilidade de trabalhar com a “hipótese de Deus”. Ao suprimir esse fundamento da autori-
dade divina no mundo moderno, a razão destranscendente criou uma incurável “ansiedade de 
vacuidade” na consciência humana. A perda do fundamento divino foi substituída pelo “nada”, 
circunstância existencial na qual a liberdade passa a ser uma variável associada a “abolição da 
inocência”, o colapso da razão teológica.

Aqui, no entanto, outro paradoxo se apresenta. Do “nada nasce a angústia” (Kierkegaard), 
angústia de uma existência definida em termos de “ansiedade do destino”, medo da morte. 
Angústia, de acordo com Kierkegaard, “é a realidade da liberdade como possibilidade antes 
da possibilidade”.31 Ao afirmar o sentido emancipativo da liberdade, a razão destranscendente 
não só validou o caráter indemonstrável (e, portanto, mitológico e não-científico) da verdade 
acerca da existência/realidade de Deus, como também desautorizou epistemologicamente a 
filosofia da história de Hegel. Ao deslegitimar o fundamento autoritativo do postulado da exis-
tência de Deus, a razão destranscendente remove da “história” o seu Logos (sentido transcen-
dente) e sua teleologia (organicidade e harmonicidade dos fatos históricos ligados por um eixo 
providente), como já foi mencionado.

Entretanto, se se considera uma “história sem razão”, então o que resta aos indivíduos a 
fazer é retirar da vida a alegria do seu sentido transcendente. Quando se perde a alegria de 
viver, necessário se faz substituí-la pelo prazer de viver somente em torno do “instante eterno” 

29  HEGEL, Razão na História, p.58, grifo meu.

30  Ver Schleiermacher, Friedrich. Sobre a Religião. São Paulo: Fonte Editorial, 2000.

31  Kierkegaard, O conceito de angústia, p.45.
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(Michel Maffesoli). Na hedopraxia, a consciência perde a sobriedade hermenêutica e se aliena 
das angústias de pensar o não-sentido de viver sem esperança. O vício do prazer é reflexo da 
consciência que perde a esperança do seu horizonte ontológico. Desse modo, viver sem espe-
rança acaba revelando mais riscos para a saúde psíquica (do ser humano) do que a experiência 
de “privação do prazer”. Algumas abordagens da psicologia contemporânea já consideram a 
esperança um forte aporte terapêutico para tratar diversas formas de transtornos mentais e 
fobias. A esperança é uma afirmação da confiança da fé que emerge da nada, e consegue re-
sistir uma vida mesmo quando a satisfação do ideal de prazer não se realiza. A esperança se 
torna, por essa razão, uma antítese ontossemântica do “prazer”. Quando ela é abolida, o que 
resta, como fato de desconsolo, é um vasto cenário de “angústia do nada”. 

Mas do “nada” não nasce apenas uma “angústia” sem predicado: dele emerge uma “angús-
tia desesperada”, uma forma de aflição acentuada dos medos. Essa conclusão foi afirmada por 
alguns intelectuais europeus do século XX. Em termo existencialista, essa condição (angústia 
desesperada) revela que a morte pode acontecer antes da morte (Kierkegaard). O desespero 
é a doença mortal. Ele se configura como “medo” de não existir um futuro para o presente que 
se paradoxaliza de modo irremediável. O que decorre dessa consciência destranscendentali-
zada é a necessidade de se embriagar na vida com o prazer. Pois neste (prazer) a consciência 
humana perde a sobriedade para identificar a esperança de um amanhã que nasce do desen-
canto pleno com o presente. Quanto mais se busca novas formas de experiência com o prazer, 
maiores serão riscos de chegar à sua saturação. A próxima geração que sucederá a essa será 
conhecida como uma geração que se tornou impotência para alcançar o prazer de viver para 
o prazer. Pois os meios para obtê-la e exauri-las (as formas de prazer possíveis) se tornarão 
escassas, quando não indisponíveis. 

O medo de deixar de desejar o naturalmente desejável pode ser deduzido do uso indiscri-
minado de drogas e estimulantes sexuais que vem aumento cada dia mais. Jovens entre 18 e 
20 anos já consomem Viagra não somente para demonstrar maior desempenho sexual com 
sua parceira. Parece que a razão pode ser outra: eles têm medo de perder o prazer de sen-
tir prazer enquanto praticam sexo. Esse é um dos exemplos que podem ser alocados numa 
imensa lista de experiências que já estão acontecendo e sendo narradas por pessoas de todo 
país. Não existe uma condição que mais ameaça a prossecução do prazer do que o medo de 
se tornar impotente para ele. O futuro da cultura do prazer é gerar, em dimensões macro, um 
efeito inverso. O ultimo estágio da vida humana pode ser exatamente essa: a incapacidade de 
se sentir atraído pelo e para o prazer (naturalmente ou com uso de drogas). Será um estágio 
da história sociocultural no qual o desencanto com a vida chegará a tal ponto que nem mesmo 
os avanços da biotecnologia poderão redimir um modo de vida (o último estágio) condenado 
a não reagir a nenhuma forma de estímulo diante da vida, por simples impotência estrutural e 
sistêmica desencadeada pela hipertrofização do medo. Quanto mais o medo cresce no mundo 
da vida humana, mais ele disfuncionalizará o próprio desejo das pessoas de buscarem novas 
alternativas para continuarem vivendo.
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A abolição da escatologia, portanto, produziu duas conseqüências paradoxais no mundo 
contemporâneo: 1) Desfatalizou a história humana e emancipou a liberdade para viver sem 
culpa para o prazer; e) fatalizou com a cultura de saturação do prazer e pode estar condenan-
do as próximas gerações a uma vida de desencanto com o prazer, prazer de viver, de viver para 
o prazer. O aumento da depressão, no mundo ocidental como um todo, pode ser um dos indí-
cios mais notáveis de que essa conclusão teórica pode ser mais do que uma “mera hipótese” de 
reflexão socioantropológica. Sem a vivacidade da esperança escatológica, o mundo destrans-
cendentalizado tem se tornado um cemitério de pessoas vivas que perderam razões legítimas, 
consistentes e duradoras para viver.

3. O fim da religião e o último homem numa leitura 
crítica da fé cristã: considerações conclusivas

Em outro livro intitulado O fim da história e o último homem, do começo da década de 1990, 
Francis Fukuyama32 apresenta “o fim” como o momento em que a história alcança seu estágio 
último além do qual não existe algo mais a ser concebido ou esperado. Sua interpretação do 
mundo, em que tal fim figura-se como fato inconteste, estava repleta de pessimismo. A tese do 
“fim da história” se mostrou equivocada com o tempo. Anos depois ele se retratou e disse que 
a história não chegou ao seu fim porque a ciência ainda não teria atingido seu ápice. O mesmo 
se pode dizer da religião. Muitos otimistas falam que ela está em expansão ou está sendo reavi-
vada. Pensadores como Jürgen Habermas defenderam, pouco tempo atrás, a tese da ressacra-
lização do mundo, em virtude da expansão do fundamentalismo e a repolitização da religião.33 
Entretanto, o que nos parece mais sensato dizer é que a religião chegou a sua derrocada, ao 
seu fim. Essa conclusão parece ser irrefutável! Seu discurso se tornou inaudível, quando não 
cacofônico. Isso por uma razão muito simples: dela foi abolida a sua alma, a escatologia, esca-
tologia do começo da esperança.  

Pensar um mundo em que a “revolução anti-escatológica” (Zygmunt Bauman) aconteceu 
é pensar num mundo em que a religião saturou o sentido do seu discurso. Não há mais o que 
falar senão satisfaz a necessidade pragmática dos indivíduos que dela se aproximam para tirar 
algum tipo de benefício real (não espiritual). Isto ficou claro! As religiões ocidentais perde-
ram a escatologia do seu horizonte. Não existe mais o entusiasmo ético relacionado às cren-
ças escatológicas. Isso é fato! Elas se apostataram de sua condição originária. Por demanda 
da própria cultura ocidental, que aboliu do seu imaginário a preocupação com escatologia, a 
religião buscou uma adaptação pragmática no mundo sem transcendência para garantir sua 
sobrevivência institucional. Por isso ela se ocupou de assuntos emergentes da agenda política 

32  Ver FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco,1992

33  Ver HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2008. 
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(nacional e internacional), social, econômica, etc. Não que seja errado se envolver com esses 
temas. Mas ela se contentou em falar de necessidades pragmáticas, sem se preocupar em falar 
para a psicologia de indivíduos que vivem num mundo destranscendentalizado, mundo pato-
fóbico e patorreferente. 

A preocupação ética cedeu ao discurso pragmático em quase todos os níveis da vida hu-
mana, inclusive na vida religiosa. Com a pragmatização do discurso religioso, a própria reli-
gião se naturaliza à medida que se desloca no mundo para servir de agência de satisfação das 
necessidades (imediatas) de adaptação e readaptação às novas demandas morais do mundo 
da razão destranscendente. E com sua naturalização, a vida humana acabou indo para outro 
extremo: ela se desnaturalizou por causa da distorção de um discurso que não visa ir além do 
pragmatismo institucionalizado no mundo da razão prática, das necessidades cotidianas. O 

que é a religião? Qual é a sua função no mundo? O descrédito geral dado a ela responde a essas 
duas perguntas de modo conclusivo. A religião chegou ao seu crepúsculo. O quadro da saúde 
psíquica da sociedade em geral não responde positivamente a sua presença que se tornou 
disfuncional no mundo da vida humana. Religião é somente mais uma instituição de natureza 
pragmática que pode ou não auxiliar pessoas em momentos de crise ou necessidades emer-
gentes. Nada além disso!   

E a fé cristã, sobreviveu a tudo isso? Por que o mundo da razão destranscendente precisa ou-

vir uma mensagem sobre a esperança escatológica? Por vários motivos, mas pretendo elencar 
os mais importantes. O primeiro deles é porque com a abolição da esperança escatológica, 
no mundo da razão destranscendente, a vida humana se desnormatizou, e, portanto, saiu da 
harmonia ontológica. Em o Mundo em descontrole, Anthony Giddens fez uma radiografia da 
estrutura psíquica dele, e captou anomalias e uma total falta de norma objetiva sem a qual a 
compreensão e interpretação do mesmo se tornaram uma façanha inatingível. Vive-se nesse 
mundo sem normas definidas e sem referenciais autoritativos, mas quase nunca sem saber 
quando o uso da liberdade sem metafísica está sendo praticado de modo construtivo ou violen-
to. As normas, para uma orientação moral no mundo de pessoas livres, são necessárias para se 
alcançar níveis de interações sociais satisfatórias e com maior potencial terapêutico. Sem elas, 
as estruturas psíquicas de auto-definição das identidades ontológicas flutuam numa intensi-
dade tal que a vida acaba se tornando pós-humana e pós-natural, com maior dependência do 
uso de drogas psicotrópicas e derivados.

Ao apontar para a esperança da ressurreição (primeira a de Cristo e depois a dos que mor-
rem nele por conta dessa esperança), o apóstolo Paulo estabelece o parâmetro de interpreta-
ção de uma teologia da história: nela (ressurreição do crucificado) a história chega ao seu ápi-
ce, a um “estado de definitividade” (Karl Rahner). Nela, porém, acontece, como disse o teólogo 
Wolfhart Pannenberg, o “fim da História”. Através dela, de acordo com Pannenberg, os fatos 
históricos ganham uma gramática de harmonia teleológica. No fato histórico da ressurreição 
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de Cristo, Deus revela, de acordo com Pannenberg,34 “seu poder sobre o futuro”. Desse modo, 
a História ganha uma Razão com poder inquebrável, capaz de nomotizar o mundo da vida hu-
mana e definir um conceito de uma identidade ontológica a ser alcançada em Cristo, a fim de 
viver sem o medo do presente e do futuro na história. Viver sem sofrer mutações permanentes 
na estrutura da identidade ontológica. Quem caminha nessa esperança suportará os dias maus 
sem precisar recorrer a qualquer “droga da felicidade” (Prozac) ou falsos discursos pragmáti-
cos e espirituosos. Quem caminha nessa esperança não viverá com medo do outro por se achar 
menos competitivo que ele no processo da interação social. E, por isso, quem caminha nessa 
esperança não dependerá de drogas para aumentar sua capacidade de concentração (Ritalina) 
a fim potencializar seu desempenho na execução de tarefas da agenda cotidiana. Sua vida não 
se tornará nem pós-humana, tampouco pós-natural.

Na esperança da fé cristã se pode afirmar, com Hegel, que a Providência governa o mundo 
da História Universal e dirige cada fato das histórias individuais. Ninguém com essa esperan-
ça (escatológica) se sente ou sentirá abandonado na vida cotidiana, ou entregue à “condição 
de desamparo ontológico” (PIRES, 2013). A negatividade histórica passa a ser compreendida, 
por quem vive nessa esperança, como um componente a mais que harmoniza a melodia do 
“paradoxo da Providência” (Paul Tillich) atuando na História. Por isso não há lugar para a “hi-
pertrofização do medo”, tampouco para o desespero diante das privações. O prazer ontológico 
não seduzirá e nem encantará o coração de quem se vê amparado pela confiança da esperança 
de que “há uma Razão na História”, como afirmou Hegel. Nesse caso, o “prazer do instante” não 
se tornará uma filosofia moral de alto poder atrativo mesmo quando o futuro do horizonte 
paradoxalizar, nem o presente se divinizará (Michel Maffesoli) pelo fato de haver a consciência 
do trágico no percurso da existência humana, haja vista que o medo, para quem caminha nes-
sa esperança, se hipotrofiará (involuirá). Deus não se revela como um ser-em-si indescritível 
e inacessível, como foi preconizado na ontologia da fé de Paul Tillich (conforme indicado na 
epígrafe); mas se revelará, indiretamente, como o totalmente-próximo que se deixa conhecer 
na “linguagem dos fatos históricos” (Pannenberg) que, sempre e inalteravelmente, convergi-
rão para um telos.

Em segundo lugar porque com a abolição da esperança escatológica, no mundo da razão 
destranscendente, a vida humana se tornou habitação do nada (vácuo ontológico), deixando 
que a “angústia da culpa” se torne, cada vez mais, uma condição sine qua non para se viver 
no presente do futuro. O mundo sem Deus se transformou em um “mundo do nada”. O uso da 
liberdade, nesse contexto, parece ter se tornado uma arma apontada sempre para a direção 
da cabeça do próprio indivíduo. A culpa nasce da liberdade inocente, entendia Kierkegaard 
(2010). Como conseqüência, dois fenômenos psicológicos decorrem dessa proposição com-

34 PANNENBERG, Wolfhart. Cuestiones fundamentales de teologia sistemática. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1976. Ver tam-
bém obras complementares: Escatologia y experiência del sentido In: VAN LEEUWEN, HAUFFLAIRE, KOLAKOWSKI & PAN-
NENBERG. El futuro de la religión. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975 & Revelation as History and as Word of God In: Sys-
tematic Theology. Vol.1. Michigan: Grand Rapids, 1988 & La Resurrección de Jesús y el futuro del hombre In: Jesuscristo en la 
historia e en la fe. Madrid e Salamanca: Fundacion Juan March e Ediciones Sígueme, 1977. 
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preensiva: 1) O indivíduo se descobre como portador de uma liberdade sem senso de dire-
ção. Um mundo sem norma condena as liberdades individuais a uma condição cognitivo-de-
mencial inevitável. A capacidade dos indivíduos de distinguir o certo do errado se precariza 
nesse contexto, dando à realidade da culpa um poder letal de gerar uma “doença ontológica” 
intratável do ego. A autoconfiança, quando em queda livre, pode gerar transtornos psicóticos 
e danos irreparáveis à estrutura psíquica dos encaixes afetivos nos processos de relações sig-
nificativas dos interagentes de modo geral. Por causa da culpa, muitas pessoas estão se entre-
gando às práticas de “autonegação ôntica”35 (suicídio); 2) o indivíduo se descobre com uma 
angústia de viver preso a um passado/presente que o mantêm refém do desespero. O uso de 
ansiolíticos tende a aumentar no mundo, porque muitos indivíduos olham para o futuro com 
medo serem condenados por algo que fizeram no passado, mas que nenhum sentido há mais 
para sustentá-lo no presente. Essa crença de “dívida imperdoável” (sentido que Nietzsche dá à 
culpa) produz o senso de “insuportabilidade ontológica”. O futuro se presentifica eternamente 
(anestésico) para a auto-conservação da pseudo-saúde do ego. A perda da inocência, por causa 
do advento de uma culpa não curada, pode produzir experiências psicóticas (como paranóias, 
delírios e alucinações).

E em terceiro e último lugar, é porque com a abolição da esperança escatológica, no mun-
do da razão destranscendente, a vida humana perdeu a capacidade de não se adoecer com as 
perdas (objetivas e subjetivas). Fomos culturalmente condicionados a não sobreviver em con-
dições precárias quando não satisfazemos aos imperativos dos “impulsos aquisitivos”. O senso 
de competitividade acirrado do mundo da cultura global deflagrou uma desconfiança/sus-
peita psicótica generalizada. Os fenômenos culturais que sobreveio a esse mundo, tais como 
a emancipação política da vontade (individual), a desteologização do saber, a subjetivação da 
verdade e a secularização da consciência, favoreceram (e muito) a construção de um senso 
neurótico de auto-proteção constante para o indivíduo, contra toda e qualquer possibilida-
de de perda, real ou imaginária. Porque a vida intramundana, segundo uma crença geral da 
consciência coletiva, é o que se constituiu o verdadeiro valor para um indivíduo com essas 
características supracitadas. 

Vivemos num mundo em que se deu a “abolição da esperança escatológica”. Quem vive 
nele, sem ela (esperança escatológica), vive com o medo paranóico de sair do casulo, porque se 
crê que todos com os quais se interage ou interagirá (no mundo da vida) são ou serão poten-
cialmente opositores/inimigos imaginários (suspeita psicótica), os quais se aproximam para 
tirar alguma vantagem perniciosa; sim, vivem com medo de sempre ficarem com o prejuízo 
no palco de lutas cotidianas (do mundo da vida). Tudo e todos, numa versão bem hobbesiana, 
se tornam potenciais predadores, uns contra os outros. Para alguns ou muitos, quem sabe, a 
única forma de viver saudável, nesse contexto, é se desconectar da própria vida real (entorpe-
cendo-se permanentemente com psicotrópicos). 

35  Construto que tomo emprestado de Paul Tillich, exposto em seu A coragem de ser.



58

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 48

Conclusão 

Entretanto, quando a esperança escatológica passa a condicionar a mente de quem vive 
carregado por ela, as perdas reais perdem seu potencial patogênico-corrosivo-ansiogênico. 
A preocupação central da antropologia da esperança escatológica é “a saúde psicológica” do 
ser humano, seu equilíbrio ontológico. Na inversão de valores provocada por ela (esperança 
escatológica), a vida humana passa por uma blindagem psicológica, tornando-se protegida 
contra o potencial hedopráxico do mundo das liberdades sem metafísica, e a serenidade para 
viver com a alegria sem o medo do futuro acontece mesmo quando se tem a experiência com 
a “negatividade histórica” (Paul Tillich). A saúde psíquica do indivíduo portador de esperança 
escatológica deixa de depender de reconhecimentos alheios (prestígio social) que se procura 
obter com “ética das conquistas individuais” (Ulrich Beck).  Isso significa viver com “saúde 
ontológica” (PIRES, 2013). A esperança escatológica é mais do que uma crença religiosa: ela é 
o fundamento antropológico da fé cristã, um caminho para se viver com sobriedade ontológica 
num mundo de desatinos, doenças, doentes e desencantos com o futuro da vida humana na 
história.

Desta forma, concluo essa reflexão reescrevendo as palavras de esperança de Paulo, o após-
tolo: 

“Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos,  
como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? 

E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 
E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 

E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, 
que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. 

Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 
E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 

E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens...  

Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso?  
Se os mortos não ressuscitam, 

comamos e bebamos, 
porque amanhã morreremos”.

(1Co 15,12-19;32)
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Um Deus improvável:  
análise exegética de Gn 18.1-15

An unlikely God:  
exegetical analysis of Gen. 18.1-15

Silas Klein Cardoso1*

Resumo: O texto de Gn 18.1-15 revela a imagem de um Deus incomum, que não se sub-
metia aos caprichos de uma religião oficial e de uma forma social bem estabelecida mas, pelo 
contrário, irrompia de forma heterodoxa no horizonte, se fazendo ver por uma mulher de ida-
de, impossibilitada de ter filhos e a um homem cansado de sua vida. O presente ensaio preten-
de fornece um comentário exegético da perícope, observando os seguintes passos exegéticos: 
(1) tradução; (2) delimitação do texto; (3) estrutura do texto; (4) coesão do texto; (5) estilo 
e gênero literário; (6) contexto do texto; e (7) estudo semântico, visível em nosso comentário 
exegético. Com isso, pretendemos compreender o texto em seu horizonte de sentido e colher 
insumos à tarefa hermenêutica, aplicando seus conceitos ao presente.

Palavras-chave: Gênesis, Exegese, Hermenêutica Bíblica, Impossibilidade

Abstract: The texto of Gen. 18.1-15 reveals an image of an unlikely God, who would not 
submit to the whims of an official religion and an social and well-establish form but, on the 
contrary, heterodoxically erupts in horizon, making himself see by an old woman without the 
ability of having child and to a men tired of his life. The present essay intends to provide a 
exegetical commentary of pericope watching the following exegetical steps: (1) translation; 
(2) text delimitation; (3) texto structure; (4) text cohesion; (5) literary style and gender; (6) 
context; and (7) semantic study, that could be see in exegetical commentary. Our objective is 
to comprehend the text in his horizon and pick up inputs to hermeneutical task, applying its 
concepts in present.

Keywords: Genesis — Exegesis — Biblical Hermeneutics — Improbability

1 Mestrando em Ciências da Religião pela UMESP. Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda (2007) e em 
Teologia (2013), pela mesma instituição. E-mail: silasklein@gmail.com. 
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Introdução

O texto de Gn 18.1-15 ocupa o centro da saga de Abraão e Ló e trata de um tema fundamen-
tal, que é a promessa de um filho ao patriarca e sua esposa. Entretanto, tal episódio formata-se 
de maneira incomum, heterodoxa. Nossa análise pretende analisar exegeticamente a perícope 
fazendo-se perceber tais estranhamentos e assinalando a intencionalidade e função do texto 
na saga do patriarca.

1. Tradução de Gn 18.1-15

1 E fez-se ver por ele YHWH no Terebinto de Mamre.

E ele sentado à entrada da tenda no calor do dia. 2 E levantou seus olhos e viu e, eis, três 
homens parados diante ele e viu e correu para encontrá-los desde a entrada da tenda e pros-
trou-se [em] terra. 

3 E disse: “Adonai, se, agora, alcancei favor perante teus olhos, não, agora, passais por sobre 
teu servo. 4 Traga-se, agora, um pouco de águas e lavais vossos pés e descansais debaixo da 
árvore. 5 E trarei um pedaço de pão e fortaleceis vossos corações, após isso podeis passar, pois 
por isso passastes diante vosso servo.”

E disseram: “assim façais conforme o que falaste.”

6 E apressou-se Abraão da tenda até Sarah e disse: “apressa-te três medidas [de] farinha 
fina amassada e faça bolos.” 7 E para o gado graúdo correu Abraão e pegou filhote de gado 
graúdo tenro e bom e deu para o moço e apressadamente para preparar ele. 8 E pegou a man-
teiga e leite e o filhote de gado graúdo que tinha preparado e colocou perante eles.

E ele parou perante eles embaixo da árvore, enquanto comiam. 

9 E disseram a ele: “onde [está] Sarah, tua mulher?”

E ele disse: “Eis, na tenda!”

10 E disse: “retornar retornando até você no tempo da vida. Eis que, filho, para Sarah, tua 
mulher.” - e Sarah, ouvindo [à] porta da tenda e ela atrás dele.

11 E Abraão e Sarah velhos entrados nos dias. Cessou para ser para Sarah para caminho 
como mulheres. 12 E riu Sarah para dentro de si, por dizendo: depois de estar desgastada ha-
verá para mim prazer e meu adon velho [é]. 

13 E disse YHWH a Abraão: “Porque este riu Sarah, dizendo, será [que] realmente gerarei 
enquanto velha? 14 Quão maravilhoso desde YHWH coisa para época determinada retornan-
do até você no tempo da vida e para Sarah filho?”
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15 E negou Sarah enquanto dizia: “não ri, de verdade, temendo”. E [ele] disse: “não, de ver-
dade, riste”. 

2. Delimitação do texto

Nas linhas gerais, o texto tem alcançado consenso na delimitação. Dentre os autores pes-
quisados: (1) Gerhard Von Rad2 aceita a delimitação entre os versículos 1-16; (2) Claus Wester-
mann3 reduz o escopo para a parte “a” do versículo 16, entretanto, deixa de fora do comentário 
o versículo 16a; (3) George W. Coats4 subtrai a parte restante do versículo 16, ficando com a 
delimitação entre os versículos 1-15; (4) Milton Schwantes5 tem o mesmo posicionamento de 
Coats, assumindo unidade completa entre os versículos 1-15. Ao que parece, temos uma das 
“pontas” do texto bem afirmada, enquanto a segunda carece esclarecimentos e defesa.

Em relação à “ponta inicial”, a intencionalidade do capítulo 17 parece discorrer em dire-
ção oposta ao 18. Enquanto aquele trata da circuncisão dos membros da casa de Abraão com 
Ismael, este trata de uma aparição de Javé com relação à promessa de um filho “natural” ao 
patriarca. A temática do capítulo anterior, que pressupõe uma aliança pela circuncisão (לומ) 
com Ismael, destoa do tema do capítulo em questão. Somos levados, assim, a considerar uma 
unidade iniciando-se a partir de 18.1.

A outra extremidade não é facilmente discernível. Enquanto a temática a partir do verso 
17 é clara, do diálogo entre Abraão e YHWH sobre Sodoma, há dúvidas sobre o trecho “e le-
vantaram de lá os homens e olharam para as faces de Sodoma e Abraão andou com eles para 
despedi-los” (18.16). O levantar dos homens parece estar relacionado à perícope de 18.1-15, 
porém, a inserção de Sodoma e a deixa do texto ao diálogo de Abraão e YHWH parecem estar 
subscritos à perícope posterior, dos motivos da destruição sodomita. A proposta de Coats e 
Schwantes nos parece coerente, quando separam o versículo 16.

A mudança geográfica e temática do versículo, insere-nos mais na próxima perícope do 
que fecha o trecho atual. De igual modo, o versículo 16 não depende da perícope anterior para 
ter sentido, mas mescla habilmente dois temas que não se conversariam, como notamos na 
expressão “e levantaram de lá os homens” e “Abraão andou com eles para despedi-los”, em 
contraposição ao “olharam para as faces de Sodoma”. Assim, ele seria uma dobra redacional, 
ligando dois temas distintos com elementos fundamentais à introdução da perícope posterior. 
Seria, assim, incursão editorial formatada a partir da perícope posterior. 

2  RAD, Gerhard Von. El livro del Genesis. Trad. Santiago Romero. 2ed. Salamanca: Sígueme, 1982, p. 249-250.

3  WESTERMANN, Claus. Genesis. Trad. David E. Green. London/New York: T&T Clark, 2004,  p. 133-134.

4  COATS, George W. Genesis: with an introduction to Narrative Literature. The Forms of the Old Testament Literature. Vol.1. 
Grand Rapids: Eerdmans, 1983, p. 137-138.

5  SCHWANTES, Milton. Deus vê, Deus ouve! Gênesis 12-25. São Leopoldo: Oikos, 2009, p. 114-115.
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A perícope, também, está inserida num contexto maior. Referente à temática da provisão 
de um filho à Abraão, associando-se aos capítulos 15, 16, 17 e, posteriormente, ao capítulo 
21. Um círculo traditivo em torno de “Abraão e o Terebinto” também se encontra em capítulos 
anteriores, como o 12, 13 e 14. Com relação à hospitalidade, o tema corre no capítulo seguinte 
(19), com a recepção de Ló aos mensageiros (ְךָאְלַמ). Com isso, Schwantes sugere interpretar 
tal narrativa de forma integrada e comparativa aos capítulos 13-14 e 18-196. Propomos, assim, 
que Gn 18.1-15 compõe-se de uma unidade completa, que deve ser estudada dentro de uma 
unidade maior.

3. Estrutura do Texto

Enxergamos na perícope duas unidades independentes  alinhadas redacionalmente, emol-
duradas por um título superior. Elas seriam, respectivamente: (1) o trecho que aborda a hos-
pitalidade de Abraão (vv.1b-8a); e (2) a promessa aos anfitriões (vv. 8b-15). A primeira dire-
ciona-se a Abraão enquanto a segunda a Sarah. As duas partes, tratando temas, são unidas pelo 
título superior, que chama a perícope de “E fez-se ver por ele YHWH no Terebinto de Mamre.” 
(v.1a). Temos, assim, três etapas principais de nosso texto, que convencionamos chamar: (1) 
Título: Aparição de YHWH em Mamre (1a); (2) Hospitalidade de Abraão (1b-8a); (3) Promes-
sa à Sarah (8b-15).

As duas unidades maiores, contém, cada qual, três sessões menores. A “Hospitalidade de 
Abraão” (1b-8a) subdivide-se entre: (a) situação inicial: encontro (1b-2); (b) diálogo de recep-
ção (3-5), onde teríamos a fala do anfitrião com os visitantes (3-5a) e a respectiva devolutiva 
(5b); e (c) a preparação do banquete (6-8a), onde temos o pedido de Abraão à Sarah (6), a 
preparação do banquete (7) e a cena onde Abraão serve o banquete (8a). Poderíamos arguir 
que a cena constitui-se da elaboração: situação inicial - diálogo - consequência.

A mesma formatação (situação inicial - diálogo - consequência), é encontrada na etapa 
posterior, que chamamos “Promessa à Sarah”. Assim, a partir de uma divisão narrativa, onde 
Abraão para embaixo das árvores (8b), em contraposição à posição estática na entrada da 
tenda (1b), temos: (a) situação inicial (8b); (b) a anunciação de um filho (9-10), que divide-se 
entre o questionamento de onde estaria Sarah (9a), a resposta de Abraão (9b) e o anúncio de 
gravidez (10); e (c) o descrédito de Sarah (11-15), que desenvolve-se em cinco vívidas etapas: 
a nota editorial explicativa (11), a recepção de Sarah, que ri-se (12), o questionamento de 
YHWH sobre o riso de Sarah (13-14), a negativa de Sarah (15a) e a fala final de YHWH (15b). 
A estrutura da perícope carrega a seguinte forma:

I. Título: Aparição de YHWH em Mamre (v. 1a)

6  SCHWANTES, 2009, p. 115.
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II. Hospitalidade de Abraão (vv. 1b-8a) 

1. Situação inicial: encontro (1b-2)

2. Diálogo: recepção (3-5)

2a. Fala do anfitrião (3-5a)

2b. Resposta dos visitantes (5b)

3. Consequência: preparação do banquete (6-8a)

3a. Pedido de Abraão à Sarah (6)

3b. Preparação do banquete (7)

3c. Servindo o banquete (8)

III. Promessa à Sarah (vv. 8b-15)

1. Situação inicial: expectativa (8b)

2. Diálogo: anunciação (9-10)

2a. Questionamento (9a)

2b. Resposta de Abraão (9b)

2c. Anúncio da gravidez (10)

3. Consequência: descrédito de Sarah (11-15)

3a. Incursão do editor (11)

3b. Sarah ri-se (12)

3c. YHWH questiona Abraão sobre Sarah (13-14)

3d. Sarah diz que não riu (15a)

3e. YHWH afirma que Sarah riu (15b)

4. Coesão do texto

O texto de Gn 18.1-15 traz algumas dificuldades ao procurarmos sua coesão. Primeiramen-
te, as duas unidades de nossa estruturação parecem referir-se a temáticas distintas, enquanto 
os versículos iniciais (1b-8a) tratam da recepção de Abraão a três homens (םיִׁ֔שָנֲא), a segunda 
parte (8b-15) trata da promessa de YHWH (הָ֖והְי) a Sarah sobre um filho. A terceira pessoa rei-
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na nos versículos iniciais (3, 5, 8), enquanto nos versículos posteriores temos abundante uso 
da primeira pessoa (9, 10, 13-14, 15), associados à contraposição entre os homens e YHWH. 
Os termos utilizados, também não se dispõe favoravelmente à coesão da perícope. Na primei-
ra etapa temos um enfoque na pressa e hospitalidade, representada pelas três ocorrências 
do termo apressar (רהמ), associada ao verbo correr (ץור), juntamente com os preparativos da 
refeição. Na segunda etapa, em contraposição, temos enfoque nos temas da visitação/retorno 
 de Sarah, que surgem três vezes (קחצ) de Abraão e Sarah e o riso (ןֵקָז) até Sarah, a velhice (בוׁש)
cada.

Entretanto, há elementos que depõe a favor da coesão teológica e narrativa da unidade. 
Primeiramente, no título (1a) temos menção a YHWH (הָוהְי), que só aparecerá novamente após 
o riso de Sarah (13). Tal confirmação alinha-se à nomeação em primeira pessoa de Abraão, que 
chama os visitantes de Adonai (יָנֹדֲא), que sabemos tratar-se das letras que complementam o 
tetragrama YHWH (הָוהְי) e, também, a forma de se pronunciar o nome divino em alta voz. De 
igual modo, a palavra filho (ןֵּב) surge, mesmo com conotações distintas, quatro vezes, emoldu-
rando a segunda sessão (18.10, 14) e encerrando a sessão inicial (18.7, 8). O cenário também 
coopera na construção da unidade maior, dando coerência ao deslocamento dos personagens, 
com a tenda (לֶהֹא) aparecendo quatro vezes, três na primeira etapa (1, 2, 6) e duas na segunda 
(9, 10), enquanto terebinto (ןֹולֵא) e árvore (ץֵע) surgem no título (1a) e nos versículos (3, 8), 
respectivamente.

Tais dados, inicialmente, nos levariam a pensar em duas fontes primárias fundidas na reda-
ção final. Não coesas, portanto. Entretanto, mesmo aqui, ao focalizarmos a alternância do pro-
tagonismo entre os personagens, encontramos unidade. A perícope seria dividida entre uma 
cena de protagonismo do patriarca (1b-8a) e outra de protagonismo da matriarca (9-11). Nos-
sa opção advém das incursões editoriais, primeiramente no título (1a), que diz que foi visto 
por “ele” (אּוה), sem maiores definições, quase como se abstivesse de nomeações e, segundo, na 
incursão explicativa dos personagens, antes do riso (11). Nesse aspecto, a  própria estrutura 
narrativa (situação inicial - diálogo - consequência) coopera, quando protagoniza com Abraão 
o início e Sarah lhe serve, o que se contrapõe ao protagonismo de Sarah na segunda etapa e a 
subserviência do patriarca, que permanece estático (8b) e inaudível (11), deixando para Sarah 
a resposta à desafiante arguição de YHWH (13-15). 

Resumimos dizendo que o fio que une a perícope é, primeiramente, teológico, quanto à 
aparição de YHWH no título e a recepção de Abraão, que lhe chama Adonai e, também ou-
samos dizer, é estrutural, atingindo os dois personagens em dois tempos e formas distintas. 
Nossa perícope ganha, dessa forma, seu desenho coeso, constituindo-se uma unidade.
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5. Estilo e gênero literário

O estilo em prosa, caracterizado pelo waw consecutivo, além da sucessão concatenada de 
fatos não deixam escapar a característica narrativa da perícope. Com relação ao gênero, Coats7 
o classifica como conto [tale], onde também poderia se usar a expressão estória8 [story] para 
defini-lo, embora tenha um espectro maior de significação. Segundo a definição do autor, con-
to seria:

“narrativa curta, caracterizada por um número mínimo de perso-
nagens (dois ou, em ocasiões, três), uma única cena e um enredo 
simples [...]. Normalmente, o conto irá estabelecer as circunstân-
cias para seu enredo (exposição), então desenvolverá um ponto 
de tensão como objeto do enredo. O enredo se abre como um arco, 
correndo da tensão à resolução da tensão [...]. A breviedade da 
narração é um fator relativo, mas a complexidade do enredo per-
manece preferencialmente limitada”9.

Coats demonstra que o conto pode ter sua origem em elementos independentes de uma 
tradição folclórica, ou servir como parte dependente de uma saga. Tais elementos encontram-
-se estabelecidos em Gn 18.1-15: (1) fazem parte da saga maior, a de Abraão (ou de Terá10, Gn 
12-25); (2) tem um enredo duplo que desenvolve uma tensão e a resolve, no caso da hospitali-
dade de Abraão e na Promessa e recepção de Sarah; (3) são breves; e (4) parecem ter partido 
de elementos independentes de tradição folclórica. Assim, a partir desses elementos, podemos 
concordar com o autor, definindo a perícope como um conto.

Como adendo, Coats também chama a atenção para a semelhança da segunda parte da nar-
rativa com o tema disposto em 2Rs 4.8-17, de Eliseu e a sunamita, que teria os elementos: (1) 
reconhecimento do problema; (2) anunciação (nascimento, nome, destino); (3) expressão de 
dúvida; (4) anunciação completa.11 Os elementos semelhantes, denunciariam a forma literária 
de anunciação, embora carregando apenas os itens 1, 2 e 3. Nesse aspecto, a narrativa teria sua 
resolução completa apenas no capítulo 21.1-7.

7  COATS, 1983, p. 138.

8  A palavra, não mais utilizada no português, serve aos nossos propósitos na diferenciação entre a tradução das palavras 
“history” e “story”, utilizadas pelo autor.

9  Os textos em língua estrangeira foram traduzidos pelo autor. COATS, 1983, p. 7.

10  Isso se aderirmos à proposição de Schwantes que coloca a Saga sob o nome de Terá, pelo título em 11.27 e termina-a em 
25.18. Cf. SCHWANTES, 2009, p.15.

11  COATS, 1983, p. 138.
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6. Contexto do texto

Se observássemos a hipótese dos documentos originários, de Wellhausen, poderíamos pro-
por, a partir de Gn 18.1-15, um lugar dentre a obra javista, visto abrigar três vezes (18.1, 13, 
14) o tetragrama (הָוהְי) divino. Isso nos relegaria à uma composição que poderia estar, segundo 
entendimento original da hipótese, no décimo século (950 a.C.?12), tempo salomônico13. Entre-
tanto, há dificuldades, tanto na aceitação da hipótese de Wellhausen, quanto nos elementos 
textuais e teológicos da narrativa, para situá-la nesse tempo histórico.

Milton Schwantes observa que a hipótese não dá conta da similaridade das narrativas da 
hospitalidade de Abraão (18.1-8) e Ló (19.1-3), que seriam de autores distintos14. Erich Zen-
ger assinala a heterodoxia da aparição de Javé em três pessoas, no capítulo, que não seria 
compatível à teologia “oficial”15. Konrad Schmid, por sua vez, demonstra que Gn 18 pode estar 
aportado sobre um motivo lendário clássico, da “visita de deuses que são acolhidos como hós-
pedes, razão pela qual premiam o hospedeiro com um presente, nesse caso, a promessa de um 
filho”16. Com isso, temos limites à datação. Ela não pode provir de tempos de determinações 
teológicas estritas, como nos tempos sacerdotais pós-exílicos.

O campo semântico corrobora com a questão. Não existem termos/expressões com uso es-
trito nos ambientes pós-exílicos17. Pelo contrário, existem expressões que estão ligadas a con-
textos pré-exílicos, como, por exemplo: (1) “no tempo da vida” (הָּ֔יַח תֵ֣עָּכ) aparece apenas quatro 
vezes (Gn 18.10, 14; 2Rs 4.16, 17); (2) “lavar os pés” (םֶ֑כיֵלְגַר ּו֖צֲחַרְו) surge onze vezes (Gn 18.4; 
19.2; 24.32; 43.24; Ex 30.19, 21; 40.31; Jz 19.21; 1Sm 25.41; 2Sm 11.9; Ct 5.3); e (3) “fortalecer 
o coração” (֙םֶכְּבִל ּו֤דֲעַסְו) se vê em quatro ocorrências (Gn 18.5, 8; Jz 19.8; Sl 104.15). Os fatores 
nos levam a concordar com Schwantes que diz que a falta de termos típicos do deuteronomista 
e a falta de ênfase na terra e em sua promessa o levam a datar o texto de um período anterior 
ao oitavo século a.C18.

12  O indicador “monarquia” seria mais aconselhável que “período salomônico” ou mesmo que “monarquia unida” que, hoje, 
tem difícil aceitação. Cf. FINKELSTEIN, Israel; SILBERMAN, Neil Asher. A Bíblia não tinha razão.

13  ZENGER, Erich; BRAULIK, Georg; NIEHR, Hebert; et al. Introdução ao Antigo Testamento.

14  SCHWANTES, 2009, p. 118

15  ZENGER, 2003, p. 152

16  SCHMID, Konrad. História da Literatura do Antigo Testamento: uma introdução, p. 117-118. O autor demonstra que as tra-
dições de Isaque podem ser mais antigas que as de Abraão, sendo este personagem posterior e, por isso, colocado na cabeça 
dessas tradições diversas que tornaram-se uma família. Ele utiliza o texto de Am 7.9, 16, que fala da casa de Isaque. Com isso, a 
narrativa perderia seu sentido na saga, o que ele complementa dizendo que os versículos 10b-15 seriam uma adição posterior, 
para ligar as duas tradições distintas.

17  Embora, em nosso texto, ocorram termos pós-exílicos, como tenda (לֶהֹא) e época determinada (דֵעֹומ), não parecem ter a 
conotação cúltica dessa época.  Cf. esclarecimentos no comentário exegético.

18  SCHWANTES, 2009, p. 118.
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Quanto à autoria, concordamos em colocá-lo sobre uma tradição montanhesa judaíta19. 
Com isso, nos aliamos a: Schwantes, que diz se tratar de “tradições celebradas em Manre20, 
perto de Hebrom”21; Zenger, quando afirma que “o ciclo narrativo de Abraão-Sara e Abraão-
-Lot, [foi] surgido no reino do Sul (Gn 12,10-19,1ss)”22; e Schmid, que diz que “a promessa de 
um filho, vinculada ao santuário de Mambré, pode originalmente ter servido à vizinha cida-
de-reinado de Hebron como legitimação dinástica, antes de ser passada para Abraão”, que ele 
pensa se relacionar “com a transmissão da tradição não na corte real, mas na nobreza judaica 
do campo, que representava um fator autônomo de poder em Judá”23. 

Em suma, teríamos em mãos um texto lendário de origem anterior ao VIII a.C. Estes,  prova-
velmente teriam sido transmitidos por uma nobreza montanhesa judaíta, em vista de ratificar 
uma dinastia nas proximidades do Hebrom, uma tradição tipicamente sulista. Tais textos te-
riam sido compilados e editados no pós-exílio, a partir de uma redação que unificou as tradi-
ções distintas, adicionando aspectos javistas à escrita. 

7. Comentário exegético: um Deus improvável

I. Título: Aparição de YHWH em Mamre (18.1a)

A perícope é introduzida com um título, à semelhança dos capítulos anteriores (Cf. 11.27; 
12.10; 15.1a; 16.1a; 17.1a)24. Tal título parece abrigar duas intencionalidades distintas: reunir 
e identificar. Primeiramente, ele apropria-se da temática geral da perícope, especialmente da 
determinação aos personagens (הָוהְי) da segunda etapa (8b-15), associando-lhe ao persona-
gem principal da primeira etapa, “ele” (אּוה), como que para fornecer união literária. Ali, YHWH 
decide se fazer ver (אָ֤רֵּיַו, Nifal) por “ele”, que compreendemos ser Abraão. O verbo ver (האר) 
pode descrever, segundo Culver, “o ato em que um profeta autêntico recebe oráculos da parte 
de Deus”25, conforme demonstra Nm 12.6. Parece-nos que o texto traz essa conotação, de-
monstrando a aparição familiar de YHWH ao casal patriarcal. 

A segunda função do título é situar o texto dentro de uma tradição específica: Abraão no 
santuário debaixo da árvore. Cultos em árvores eram comuns na antiguidade. O texto bíblico 
revela que o próprio Abraão, em dado momento, planta uma árvore para ali invocar El-Olam 

19  Expressão de Schwantes.

20  Utilizamos a forma “Mamre” em nossa tradução, porém, mantivemos o formato original das citações literais.

21  SCHWANTES, 2009, p. 119.

22  ZENGER, 2003, p. 152.

23  SCHMID, 2013, p. 119.

24  SCHWANTES, 2009, p. 116.

25  CULVER, R. D. “הָאָר”  In: in HARRIS, R. Laird; ARCHER, JR., Gleason L.; WALTKE, Bruce K (orgs). Dicionário Internacional de 
Teologia do Antigo testamento, p. 1384.
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 .são reveladoras (אֵרְמַמ) e Mamre (ןֹולֵא) Em Gênesis, as aparições do termo terebinto .26(םָֽלֹוע לֵ֥א)
Além de Gn 18.1, elas surgem unidas em Gn 13.18 e 14.13, além de menções ao terebinto reve-
larem-se em Gn 12.6; 46.14 e a Mamre em Gn 14.24; 23.17, 19; 25.9; 35.27; 49.30; 50.13. Cha-
ma-nos atenção que, em Gn 12.6, o terebinto parece abrigar a primeira “bandeira” hasteada 
por Abrão na conquista da nova terra, enquanto outras duas “bandeiras” são erguidas em Betel 
(com a tenda, לֶהֹא) e em Ai (com um altar, ַחֵּבְזִמ), indo em direção ao Neguebe, para ali hastear 
mais uma “bandeira”. Nas demais ocorrências temos, em Gn 13.18 e 14.13, a caracterização de 
Mamre como lar de Abrão e, nos demais textos, como local de sepultamento familiar, no Cam-
po de Macpela (23.17, 19), que sofre os sepultamentos de Abraão (25.9), Jacó (35.27; 49.30) e 
José (50.13). O Terebinto de Mamre (אֵ֑רְמַמ יֵ֖נֹלֵאְּב), assim, parecem ser a assinatura da tradição 
abraâmica, na saga completa.

II. Hospitalidade de Abraão (18.1b-8a)

1. Situação inicial: encontro (18.1b-2)

A narrativa tem seu início, propriamente dito, a partir da situação inicial, onde encontra-
mos Abraão na entrada da tenda (לֶהֹ֖אָה־חַתֶּֽפ), no calor do dia (םֹוּֽיַה םֹ֥חְּכ). Segundo Schwantes, 
seguindo Ct 1.7, diz que a hora denota tempo de novidade. O calor do dia prepara a surpresa 
para Abraão e possibilita ocorrer a cena27. A interpretação midráshica segue a mesma inte-
lecção, dizendo que o dia é o tempo de Deus falar com seus profetas, enquanto à noite fala 
com os estrangeiros que não são de seu povo28. Com um rápido jogo de palavras a cena sofre 
rápida e dramática mudança. Nosso personagem principal sai de sua posição inicial, sentado 
 O “sentar” estar no particípio .(ץֶרֶא) em terra (החׁש) e prostra-se (ץור) corre ,(האר) e, ao ver (בׁשי)
demonstra continuidade da ação29. Abraão estava continuamente estático, sem ação. A tenda 
e a árvore são o cenário, o mesmo que havia sido desde o princípio da jornada (Cf. Gn 12.6, 8). 
Depois desse episódio, não há mais árvore ou tenda30. Não há mais estática, mas movimento e 
vida, há descendência.

26  Albertz demonstra que cultos em lugares altos (bamá) eram realizados em frente a: árvores sagradas (que poderiam ser 
`asherás); estelas cúlticas (massebas); e altares. Cf. ALBERTZ, Rainer. História de la religión de Israel en tiempos del Antiguo 
Testamento: de los comenzos hasta el final de la monarquia. Vol. 1, p. 77, 159.

27  SCHWANTES, 2009, p.120.

28  “The rabbis said: “[It is comparable] to a king who had a wife and a concubine. When he walks with his wife, he walks freely 
an openly. When he walks with his concubine, he walks in secrecy. Thus, the Holy One, blessed be He, reveals Himself to the 
prophets of [the rest of] the nations of the world only at night, for it is written: And the Lord came to Abimelech in a dream of 
the night (Gen. 20:3). And it is written: And God came to Laban the Arami in a dream of the night (Gen. 31:24). And God came 
to Balaam at night (Num. 22:20). But [He revealed Himself to] the prophets of Israel during the day: And he sat near the door 
of the tent in the heat of the day (Gen. 18:1)”. HAUSER, Alan J.; WATSON, Duane F (eds.). A History of Biblical Interpretation: 
The Ancient Period. v.1, p. 218.

29  SCHWANTES, 2009, p.120.

30  Cf. as ocorrências dos termos na saga de Abraão. No sentido de “habitação”, tenda e árvore somem: (ןֹולֵא, terebinto) 18.1 + 
 ;18.1, 2, 6, 9, 10 + 12.8; 13.3, 5, 12, 18 (tenda ,לֶהֹא) ;18.1 + 13.18; 14.13, 24; 23.17, 19; 25.9 (Mamre ,אֵרְמַמ) ;14.13 ;13.18 ;12.6
.18.4, 8 + 22.3, 6, 7, 9; 23.17 (árvore ,ץֵע) ;25.27 ;24.67
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A mudança se dá pela presença dos três “estranhos”. Westermann já alertava, dizendo que 
a importância da hospitalidade em tempos nomádicos era fundamental, visto que “a visita de 
um estranho poderia ter vital significância; estranhos vinham de outro mundo e poderiam 
falar sobre isso” e ainda ressalta que “em muitas narrativas, uma cadeia de eventos era desen-
cadeada pela chegada de alguém de muito longe”31. Foi assim com Abraão. Esses tais homens 
desencadearam uma reação de eventos que, antes parecia conformada ao selo da aliança de Is-
mael, a partir de sua circuncisão (Gn 17). A esperança estava perdida, o filho seria o da escrava. 
Assim, ao perceber a importância, Abraão se levanta e corre somente para se prostrar, como Ló 
(Gn 19.1), demonstrando a importância daqueles visitantes32, como mais tarde o faria, frente 
aos filhos de Hete e do povo da terra (Gn 23.7, 12). A mudança havia chegado, Abraão agora 
podia se mover em direção ao seu futuro, em direção à sua futura descendência e à realização 
da promessa divina. 

2. Diálogo: recepção (18.3-5)

Ao alcançar os visitantes, Abraão inicia um diálogo. E se põe de joelhos também em suas 
palavras, ao se denominar servo (דֶבֶע) e aos visitantes Adonai (יָנֹדֲא). Aqui há variadas de inter-
pretações, quanto ao sentido de Adonai. Westermann fica com o sentido de “Sir” ou “My Lor-
d”33, enquanto Schwantes diz que Abraão conhece a identidade dos três “aqueles ‘três homens’ 
(v.2) são , a rigor, um singular: é ‘Adonai’(v.3)!”34. Visita de deuses não são exclusividade bíblica. 
No Conto de Aqtah, temos situação similar. Ali, Danel recebe Kothar-Hasis e, igualmente, pede 
à sua esposa que prepare alimentos ao Deus-Artista35. É possível que, mesmo nas contradições 
entre as menções do texto aos três ou um visitante, se tenha a consciência de que aqueles três 
homens, de alguma forma, são uma divindade, ainda que não o monolátrico YHWH. Talvez, 
nesse aspecto, o prostrar-se (החׁש) também revele adoração. Mas, embora as coincidências se-
jam muitas, só podemos supor que Abraão soubesse se tratar de YHWH. Entretanto, aderimos 
à suposição. O título, a referência do Conto de Aqtah, o prostrar-se e a preservação do relato 
nos faz optar por isso. Ficamos com a mesma opinião já demonstrada por Schwantes, que 

31  WESTERMANN, 2004, p. 134.

32  BROWN, F., Driver, S. R.; BRIGGS, C. A. Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. Oak Harbor, WA: Logos 
Research Systems, 2000.

33  WESTERMANN, 2004, p. 135.

34  SCHWANTES, 2009, p.119.

35  Um trecho do Conto de Aqtah: “Then he raised his eyes and looked: a thousand fields, ten thousand acres at each step, he 
saw Kothar coming, he saw Hasis approaching. Look! - he was bringing a bow, look! - he was bearing arrows. The Danel, the 
man of Rapau, the Hero, the man of the Harnamite, called to his wife: “Listen, Lady Danataya: Prepare a lamb from the flock 
for Kothar-wa-Hasi’s appetite, for the desire of the Skillful Craftsman. Give food and drink to the god; serve and honor him, the 
lord of Egypt, the god of it all”. Lady Danataya obeyed; she prepared a lamb from the flock for Kothar-wa-Hasis’s appetite, for 
the desire of the Skillful Craftsman. After Kothar-wa-Hasis had arrived, he put the bow in Danel’s hands, he set the arrows on 
his knees. Then Lady Danataya gave food and drink to the god; she served and honored him, the lord of Egypt, the god of it all. 
Kothar left for his tent, the Skillful One for his home.” (AQHAT V: 9-33). Tradução disponível em: COOGAN, Michael D.; SMITH, 
Mark S (edição e tradução). Stories from Ancient Canaan, p. 39-40.
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também é de Von Rad36. Nossa dúvida permanece se no relato original eram três deuses ou um 
com seus mensageiros37.

Assim, à eles (ou “Ele”), Abraão oferece pitadas típicas da hospitalidade desértica, sob a 
condição de que houvesse alcançado o favor dos olhos (ךיֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח)ָ, expressão recorrente,  ocor-
rendo quarenta e três vezes38 no cânon hebraico. Entretanto, é mera retórica. Abraão fazia 
questão de acolher aos viajantes: só passariam por ali ao desfrutar de tal hospitalidade (v.5). 
Tal hospitalidade provém na medida, com o lavar dos pés (םֶ֑כיֵלְגַר ּו֖צֲחַרְו) e o fortalecer o cora-
ção” (֙םֶכְּבִל ּו֤דֲעַסְו), com pão (םֶחֶל), um “pedaço” (תַּפ). Como dissemos, a prática do lavar os pés 
surge em outros dez trechos do Antigo Testamento, do qual destacamos o relato de Ló (Gn 
19.2) e a recepção de Labão ao servo de Isaque (Gn 24.29), textos típicos de áreas desérticas. 
A expressão “fortalecer o coração” (֙םֶכְּבִל ּו֤דֲעַסְו), por sua vez, em suas quatro aparições (Gn 18.5, 
8; Jz 19.8; Sl 104.15), parece estar ligado ao cansaço e ao renovo das forças na viagem. Assim, 
a hospitalidade de Abraão tinha medida certa, no local e na quantidade e ele, absolutamente, 
não aceitaria “nãos” por resposta.

3. Consequência: preparação do banquete (18.6-8a)

A consequência da visita não poderia ser outra, a partir da permissão dos visitantes, Abraão 
se dá ao trabalho de preparar a alimentação deles. Nisso aparece nossa personagem secundá-
ria na sessão: Sarah. Ela, aqui, serve Abraão, enquanto lá, depois do banquete, será servida por 
ele, com a entrega das mensagens e promessas (8b-15). O campo semântico do texto é rechea-
do de verbos de ação, Abraão se apressa (רהמ), corre (ץור), pega (חקל) um filhote do rebanho, 
dá (ןתנ) ao servo, apressadamente (רהמ) o prepara (הׂשע), pega (חקל) manteiga, leite e filhote e 
coloca (ןתנ) diante deles. Há movimento e urgência em atender os três estranhos que se ache-
garam à porta de Abraão.

Se a velocidade impressiona, o banquete não deixa por menos: há bolo (הָגֻע), que substitui 
o “pedaço” de pão (םֶחֶ֜ל־תַפ), feito com três medidas de farinha fina (תֶלֹ֔ס חַמֶ֣ק ֙םיִאְס ׁשֹ֤לְׁש). A palavra 
bolo (הָגֻע) não parece definir uma comida específica, mas qualquer tipo de alimento prepara-
do em uma panela, assim compreendemos algumas das outras ocorrências da palavra (Cf. Ex 
12.39; Nm 11.8; 1Rs 17.12, 13; 19.6; Os 7.8)39. Manteiga (הָאְמֶח) e leite (בָלָח) acompanhavam. 
A combinação de manteiga e leite revela abundância (Cf. Jó 20.17; 29.6; Is 7.22) e riqueza (Dt 
32.14; Jz 5.25). Abraão superou as expectativas.

36  RAD, 1982, p. 251.

37  A história da igreja tem atribuído epifanias do gênero à trindade: “IIrenaeus cites divine theophanies in the Old Testament 
as evidence of the preexistence of the Logos. These include the appearance of the three young men to Abraham at the oaks of 
Manre (Genesis 18), which Irenaeus interprets as an appearance of the Son of God accompanied by two angels (Iren. Dem. 45), 
and the theophany at the burning bush (Exodus 3)”. HAUSER, 2013, p. 327.

38  YAMAUCHI, E. “ןֵח”  In: HARRIS, R. Laird; ARCHER, JR., Gleason L.; WALTKE, Bruce K (orgs). Dicionário Internacional de 
Teologia do Antigo Testamento, p. 495.

39  Ex 12.39; Nm 11.8; 1Rs 17.12, 13; 19.6; Os 7.8



72

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano X, n. 48

A exegese rabínica oferece a mesma interpretação, da superação entre palavra e a oferta 
real do patriarca40. Aliado à isso, ofereceu as primícias de sua casa: um filhote de rebanho ten-
ro e bom (בֹוטָו ְךַ֤ר רָ֜קָּב־ןֶּב). A palavra rebanho (רָקָּב), na saga de Abraão foi usada para denotar 
riqueza, posses (Cf. 12.16; 13.5; 24.35) ou aliança (Cf. 20.14; 21.27), aqui parece que acolhe 
os dois sentidos: Abraão oferece sua riqueza e, sentando-se à mesa com os viajantes, sela com 
eles uma aliança. A cena se fecha com Abraão servindo o alimento que é, na verdade um ban-
quete, colocando frente a eles (םֶ֑היֵנְפִל ןֵּ֖תִּיַו). Aqui termina a etapa da hospitalidade de Abraão, 
que agora, frente a sua boa recepção, receberá o favor dos viajantes, embora seja mero espec-
tador na continuidade.

III. Promessa à Sarah (18.8b-15)

1. Situação inicial: expectativa (18.8b)

Este pequeno trecho serve como transição entre a primeira etapa e a seguinte. A falta de 
verbos de ação demonstra que Abraão agora somente aguarda, mudou de papel na história. 
Antes ele era protagonista, agora é mero espectador: está ali somente para que dele não se dê 
falta41. O banquete é servido abaixo da árvore (ץֵ֖עָה תַחַּ֥ת) e o texto só assinala, sobre os visitan-
tes, que “comiam” (לכא). Os paralelos com Gn 19 continuam. Ló também estava sentado (בׁשי) 
no portão de Sodoma (םֹ֑דְס־רַעַֽׁשְּב), também viu (האר) aqueles que lá se denominavam mensa-
geiros (ְךָאְלַמ), também se levantou (םוק) para encontra-los (ארק) e também se prostrou (החׁש) 
com rosto em terra, também lhes chama Adon (ןֹודָא), também se nomeia servo (דֶבֶע), também 
oferece que lavem os pés (םֶ֔כיֵלְגַר ּו֣צֲחַרְו) e eles também comem em sua frente (לכא). A semelhan-
ça dos relatos nos faz notar outro ponto em comum: em Gn 19 ao comerem se dá a transição 
da narrativa, para a agressão dos “homens da cidade, homens de Sodoma” (םֹדְס יֵׁ֤שְנַא ריִ֜עָה יֵׁ֨שְנַאְו), 
enquanto aqui começa a anunciação à Sarah. O padrão se repete na visita do servo de Abraão 
à Labão (Gn 24.33). A alimentação serve de ponte entre unidades narrativas, como dobradiça, 
ela demonstra a expectativa de Abraão sobre o que viria dos visitantes. Ele logo saberia do que 
se tratava.

2. Diálogo: anunciação (9-10)

Neste ponto da narrativa, há uma virada de foco. Antes, era Abraão o protagonista da histó-
ria, enquanto Sarah lhe servia. Agora Sarah toma os holofotes, enquanto Abraão é obscurecido 
à subserviência. A virada é necessária, visto o enfoque da narrativa ser de promessa de um 
filho, que concernia mais à experiência religiosa feminina que masculina42. Embora o diálogo 
seja com Abraão, ele é mero correspondente para se chegar à Sarah, é o meio da mensagem, 

40  ALTER, Robert. Genesis: translation and commentary, p. 78.

41  Westermann concorda conosco, ao dizer: “In the second section, verses 9-16, Abraham scarcely appears” ao que sugere ser 
fruto de duas narrativas distintas, onde numa versão anterior “the promise was spoken to the mother, as in most parallels”. 
WESTERMANN, 2004, p. 135.

42  ALBERTZ, 1999, p. 72.
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Sarah é destinatário. Por ela é quem perguntam, ela é referida por Abraão, ela que recebe a 
promessa e quem será visitada no tempo da vida (הָּ֔יַח תֵ֣עָּכ). Essa expressão surge em apenas 
quatro versículos bíblicos (Gn 18.10, 14; 2Rs 4.16, 17), não por coincidência, referindo-se ao 
nascimento de um filho, aqui de Isaque e lá do filho da sunamita. As traduções portuguesas 
tem traduzido como “daqui a um ano” (Cf. ARA), talvez pela expressão em Gn 17.21 dizer: 
“na época determinada, esta, no ano seguinte” (תֶרֶֽחַאָה הָ֖נָּׁשַּב הֶּ֔זַה דֵ֣עֹוּמַל). Mas, em Gn 18 e 2Rs 4, 
parece-nos que a promessa é no tempo da vida, no tempo da gravidez. Os dois são textos de 
anunciação e, por isso, concordamos com Albertz:

A diferença das promessas dirigidas ao povo, o arco temporal que 
se estende sobre a promessa de um filho é muito curto: exatamen-
te um ano, ou seja, está diretamente relacionado com um ciclo da 
vida da família, especificamente, o período de gestação da mulher. 
Por isso, o destinatário principal da promessa é a mulher (Gn 
16.11; 18.9s; Jz 13.2s; 2Re 4.16), de modo que a promessa de um 
filho constitui uma experiência religiosa tipicamente feminina. 
Pois bem, se se pensa que, em Israel, a mulher estava praticamen-
te excluída de toda participação no culto oficial, é ainda mais incrí-
vel o papel decisivo da experiência feminina na religião familiar.43

O visitante (que já não é plural) diz então que Sarah, no tempo da vida ser gerada, no tempo 
da gravidez, agirá, ou retornará retornando (בּוׁ֤שָא בֹוׁ֣ש). A duplicação da palavra intensifica o 
sentido, dando formato de “certamente”, “verdadeiramente”, “de fato” etc. A promessa é ex-
pressa: “Eis que, filho, para Sarah, tua mulher.” (הָ֣רָׂשְל ןֵ֖ב־הֵּנִהְו). A palavra filho (ןֵּב) tem prepon-
derância na perícope, é a que mais aparece, junto à palavra tenda, primeiro referindo-se ao 
filhote de gado (רָ֜קָּב־ןֶּב, em 7, 8) e depois ao filho de Sarah (v. 10 e 14). A promessa era o desejo 
mais profundo de Sarah e Abraão. Eckard Otto ressalta que “a hospitalidade concedida à divin-
dade desconhecida é recompensada pelo cumprimento do desejo mais íntimo, neste caso em 
Gênesis 18, com um descendente biológico de Abraão e Sara”.44 É, sem dúvida alguma, o ponto 
alto e principal de nossa perícope. Sarah, enquanto isso, permanece à porta da tenda, ouvindo 
atrás dele. Enquanto Abraão, no início da perícope se ocultava sob adjetivos servis, Sarah se 
oculta fisicamente atrás do marido, quase que à beira da cena. Enquanto que para YHWH ela já 
é protagonista, em sua própria visão, Sarah ainda não merece destaque, só o ganhará no final 
da perícope. 

3. Consequência: descrédito de Sarah (11-15)

O último e maior trecho inicia com uma incursão editorial explicativa. Ela diz a avançada 
idade do casal, que eram entrados nos dias (םיִ֑מָּיַּב םיִ֖אָּב) e que Sarah já havia cessado o cami-

43  ALBERTZ, 1999, p. 72-73.

44  OTTO, Eckart. A Lei de Moisés, p.31.
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nho (חַרֹא) das mulheres. Era necessário contrastar a mensagem divina com a impossibilidade. 
Sarah estava em idade avançada e não menstruava, enquanto Abraão também era velho, que 
fazem alguns autores compreenderem como andropausa e menopausa45. O retrocesso da nar-
rativa, a reinclusão de Abraão e a forma frasal mais substantivada levou Schwantes a afirmar 
que este trecho seria adição posterior, editorial46.

O versículo 12 retorna com Sarah em seu devido protagonismo. Ela se classifica como uma 
mulher desgastada (הלב) para ter prazer (הָנְדֶע). Ela utiliza a mesma palavra (הלב) usada para 
definir coisas que perdem seu uso, como as sandálias que não se “desgastaram” em Dt 8.4 
e aquelas que se “desgastaram” em Js 9.1347. A palavra prazer também nos é conhecida, é a 
mesma utilizada para definir o jardim das delícias, ou prazeres, o Eden (הָנְדֶע). De igual forma, 
Abraão é velho (ןקז), prestes à morrer (Cf. Gn 19.31; 25.8). Por isso ela ri  (קחצ) para si mesma, 
pela impossibilidade da situação. A situação tem similaridade com a reação da sunamita, na 
história de Elias, que responde ao profeta: “não senhor meu, homem de elohim, não minta 
para sua serva” (2Rs 4.16). A reação de Sarah, correspondente à da sunamita, é o riso que aju-
da a formar uma etimologia histórica, pela raiz da palavra rir ser a mesma que será nome de 
Isaque (קָחְצִי), no futuro (Cf. Gn 21.3).

Aqui entra pela primeira vez na narrativa YHWH (הָוהְי). Antes, Ele só havia se pronuncia-
do sob referências indefinidas, como “eles” ou “ele”. Agora ele atende por seu próprio nome, 
como se seu nome garantisse a autoridade de suas palavras. O texto o menciona duas vezes, 
a primeira pela boca do narrador e a segunda pela boca do próprio YHWH. Não há espaço 
para dúvidas, pois YHWH o falou. Ele questiona Abraão, não Sarah, pois ela ainda não se pro-
nunciou, mas permaneceu atrás dele (ויָֽרֲחַא): “porque Sarah riu (הָ֜רָׂש הָ֨קֲחָצ ֩הֶּז הָּמָ֣ל)?”. A dúvida é 
injustificável. Quão maravilhoso (אלפ) para YHWH seria tal coisa (רָבָּד)? A palavra maravilhoso 
 é a mesma utilizada para a ação de Deus na libertação do Egito (Cf. Ex 3.20; 15.11). É a (אלפ)
característica básica do agir divino: surpreender, espantar, maravilhar, reduzir possibilidades 
a certezas em suas promessas.

O que ele faz é igualmente inusitado é רָבָּד, é “palavra” (Gn 11.1), mas é “coisa” (Gn 15.1), é 
“assunto”. O que ele faz é a gravidez e, como disse Schwantes: “Quanto a esta gravidez/‘pala-
vra’, Javé ‘é maravilhoso’!”48. A resposta de YHWH esclarece que será no tempo determinado 
 que retornará. A palavra, que tem uso pós-exílico aqui parece carregar característica (דֵעֹומ)

45  “O emprego da terminologia reprodutiva no ciclo de Sara e Abraão sugere o seguinte esquema geral: Em Gn 11, Sara é 
estéril. Em Gn 15, Abraão não tem semente. Em Gn 16, nenhum dos dois tem descendência, pois Sara não deu à luz um filho a 
Abraão. Em Gn 18, ambos são idosos e não podem ter filhos. Mas há uma outra leitura possível - e biológica - dessas mesmas 
afirmações: Em Gn 11, Sara não tem feto. Em Gn 15, o filho de Abraão sairá de suas entranhas. Em Gn 16, Sara está impedida 
de dar à luz por D’. Em Gn 17, um homem de cem anos não pode gerar. Em Gn 17, uma mulher de 90 anos não pode dar à luz. 
Em Gn 18, Sara está na menopausa. Em Gn 18, Abraão está na andropausa.” CHWARTS, Suzana. Uma visão da esterilidade na 
Bíblia Hebraica, p. 67-68.

46  SCHWANTES, 2009, p. 124.

47  SWANSON, J. Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains : Hebrew (Old Testament).

48  SCHWANTES, 2009, p. 126.
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anterior, que não reflete culto ou tenda da reunião (דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א), mas sim uma época determinada, 
como nos outros usos no livro (Cf. 1.14; 17.21; 21.2).

Sarah, então, defende-se, ousa falar com YHWH pela primeira vez. Saiu detrás de seu ma-
rido e ergue a voz. O medo, o temor (ארי) a tirou de seu lugar seguro. Tal temor foi o mesmo 
que atingiu Adão e Eva ao perceberem que estavam nus diante de Deus (Gn 3.10) e o mesmo 
que atingiu Ló em sua fuga com as filhas (Gn 19.30). É o medo dos perigos do erro. Ao mesmo 
tempo é o temor que Abraão sentiu frente a YHWH (Gn 15.1). É o temor divino. Isso faz com 
que Sarah minta: “não ri, de verdade” (יִּ֣כ יִּתְקַ֖חָצ אֹ֥ל). YHWH responde invertendo as palavras de 
Sarah: “não, de verdade, riste” (ְתְקָֽחָצ יִּ֥כ אֹ֖ל)ּ. O desfecho da narrativa deixa as questões no ar. O 
cumprimento não se dá, até o capítulo 21. Só temos Sarah em sua devolutiva temerosa, em seu 
riso escondido, que se escancarará no nascimento de Isaque, quando haverá orgulho em seu 
riso, não mais temor (Gn 21.6).

Conclusão

O texto de Gn 18.1-15 transpira um Deus inconveniente. Um Deus que não espera por luga-
res corretos para aparecer, como pediria a religião “oficial”, mas surge ali no culto do vizinho, 
embaixo de uma árvore (v.1), sem se importar se será mal interpretado, pois veio para acolher. 
É um Deus que faz-se ver (v.1), mesmo sem ter sido convidado aos planos e que, definitiva-
mente, não se importa em dividir heranças (cf. Gn 16). Dinheiro não é sua motivação! O que 
Ele se importa é em ouvir o sofrimento - mesmo que inaudível - daqueles que, frustrados, se 
sentaram (v.2), firmando estacas na vida ou daquelas que desgastadas (v. 12), acharam que o 
prazer já se foi. É um Deus que não se confina à aparência do divino, que não aceita cartilha ou 
figurino (v.2), mas se agrada em se travestir como o cansado e acompanhar o faminto em suas 
andanças (v.3). É um Deus que inspira a caridade e fraternidade, que inspira a hospitalidade (v. 
3-8)! Sobremaneira, é um Deus que não segue protocolo. Que ousa desviar a atenção do pode-
roso patriarca (v.8b) e promete a maior das bênçãos à mulher calada (9-10), aquela escrava de 
seu marido/senhor (adon?!), que ocultava-se atrás dos panos e afazeres domésticos (v. 6, 10) e 
que para nada servia, senão para produzir filhos (v.11). É um Deus cujo agir é maravilhoso, que 
toda coisa faz no tempo certo, no tempo da vida (v.14). Um Deus de humor, que não somente 
aceita o riso (v.11), mas aceita, quase que por trocadilho (v. 15) transformá-lo em realização 
e em ironia histórica (Gn 21). É um Deus com cara de Cristo, Deus que transpira mudança e 
vocaciona ao desfazer as amarras da religião insensata e opressora. Um Deus que acolhe cada 
indivíduo no plano da salvação e nos motiva a acolher o estrangeiro e fraco, que inspira ao 
surpreender e saciar o desconhecido e que obriga ao repensar nas relações entre aqueles des-
prezados. É improvável, mas é Deus.
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Jesus e as finanças modernas:  
notas sobre a parábola dos talentos

Paulo Tiago Cardoso Campos1

Resumo: O texto pretende comentar a Parábola dos Talentos à luz de conceitos centrais 
das finanças modernas. Trata-se de uma enigmática parábola, que contém espaço para diver-
sas interpretações. Ela também ilustra conceitos financeiros, tais como, a relação agente-prin-
cipal, a aversão ou não ao risco, a noção de valor econômico e valor temporal do dinheiro, 
e conceitos contábil-financeiros como a prestação de contas (accountability) e evidenciação 
(disclosure). Todos eles são centrais nas finanças modernas e, de algum modo, acham-se na 
parábola aqui considerada.

Palavras-chaves: Parábola dos Talentos; finanças; valor econômico; dinheiro; prestação 
de contas; evidenciação.

Porque isto é também como um homem que, partindo para fora 
da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E 
a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um 
segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, ten-
do ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles, e 
granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera 
dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e 
cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tem-
po depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 
Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe 
outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talen-
tos; eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o seu 
senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste 
fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. E, che-

1  Mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor na Universidade Federal de Viço-
sa (UFV). E-mail: paulotccampos@gmail.com.
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gando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, 
entregaste-me dois talentos; eis que com eles granjeei outros dois 
talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre 
o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu 
senhor. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: 
Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde 
não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, es-
condi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu. Respondendo, 
porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo; sabias que 
ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então 
ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, rece-
beria o meu com os juros. Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que 
tem os Talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em 
abundância; mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. 
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores; ali haverá pranto 
e ranger de dentes. (Mateus 25, 14-30)

O objetivo da presente nota é comentar a Parábola dos Talentos à luz de conceitos centrais 
das finanças modernas. Trata-se de uma enigmática parábola, que contém espaço para diver-
sas interpretações. Também ilustra, a nosso juízo, conceitos financeiros, como, por exemplo, a 
relação agente-principal, a aversão ou não ao risco, a noção de valor econômico e valor tempo-
ral do dinheiro, e conceitos contábeis-financeiros como a prestação de contas (accountability) 
e evidenciação (disclosure); todos eles são centrais nas finanças modernas, e em nosso enten-
dimento de algum modo acham-se presentes na parábola.2

Um primeiro aspecto é que, segundo a parábola, um senhor ausenta-se temporariamente 
(o motivo não é revelado) e confia seus bens aos seus servos, a fim de que estes os adminis-
trem. Essa entrega temporária dos bens aos servos vai ao encontro da divisão entre proprie-
dade (principal) e administração (agent), tal como é tratada na moderna teoria financeira. 
Segundo essa divisão, referida na teoria dos contratos aplicada à empresa, contempla, como 
um dos direitos contratuais, o direito de propriedade sobre os ativos e o fluxo de caixa da mo-
derna empresa (conforme artigo clássico de Jensen & Meckling, 1976). No caso da parábola, 
o dito direito diz respeito aos ativos e o fluxo de caixa do senhor que viajou temporariamente 
(vale dizer, na teoria financeira, tal separação entre propriedade e gestão não necessariamen-
te é temporária). Na teoria dos contratos, supõe-se que os administradores e proprietários 
possuem interesses distintos, e em face disso há custos de monitoramento e de pagamento de 
incentivos (salários, participações nos resultados, auditoria externa), ambos incorridos pelos 
proprietários, a fim de que os objetivos gerenciais dos administradores sejam convergentes 
com os dos proprietários. O controle dos administradores por parte dos proprietários inclui 
avaliação de desempenho e escolha deles por parte do conselho de administração da moder-

2  Para examinar quanto à visão religiosa sobre a riqueza material ao longo da história, ver Backhouse (2007).
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na empresa (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002). Esses custos, no âmbito da parábola, não são 
claramente explicitados, talvez mesmo sejam desnecessários para o que a parábola procura 
transmitir, em termos de mensagem espiritual. De qualquer forma, esse ponto específico fica 
destacado na análise da parábola aqui proposta.

Embora as modernas finanças incorporem suposição de comportamento egoístico, con-
forme assinalado acima (isto é, tanto agents quanto principals agem em conformidade com 
os seus interesses), nenhum comentário a esse respeito está explícito na fala de Jesus, na pa-
rábola. A teoria dos contratos aplicada à empresa incorpora a separação entre propriedade e 
administração, com a consequente divergência de interesses entre esses dois lados. Esse as-
pecto vai ao encontro da típica moderna separação entre a vida pessoal e profissional e entre 
a fé religiosa e outros aspectos da vida humana, produtos tipicamente modernos. Com efeito, 
em que pese o fato de o que fora tratado acima não estar presente na fala de Jesus, a primeira 
frase da parábola remete a essa complexa relação entre propriedade e administração, a qual 
está contemplada nos conceitos financeiros referidos acima.

Outro ponto é que a parábola trata de um senhor, um proprietário, e não de uma empresa; 
no entanto, o contexto da parábola pode ser visto como o de uma pessoa dotada de riqueza 
que transfere temporariamente a administração a terceiros (os servos), e isso sim vem ao 
encontro de se poder entender o contexto da parábola como o de uma empresa marcada pela 
relação agente-principal, acima referida.3

Outro ponto que chama a atenção, inicialmente, na parábola, é a distribuição inicial de 
ativos (dotação inicial de riqueza). O critério adotado para essa distribuição, por parte do se-
nhor, é a capacidade de cada um dos servos, sendo que ao primeiro servo coube cinco talentos 
(150% a mais que o segundo servo, e cinco vezes mais que o terceiro servo), ao segundo dois 
talentos (o dobro do terceiro servo), e finalmente ao terceiro servo coube um talento. Desta-
ca-se a assimetria na distribuição inicial, sugerindo que diferenças de dotações iniciais são 
muito sensíveis à capacidade dos servos, no contexto da parábola.

Sobre o que seja talento, entende-se que representa qualquer forma de riqueza inicial, isto 
é, esse termo pode ser entendido como talento criativo (capacidade de inovação, por exemplo), 
capacidade produtiva ou qualquer outra forma de dotação inicial de riqueza ou ativo, sendo 
este último termo entendido como qualquer recurso que gera um fluxo futuro de benefícios, 
como serviços ou dinheiro. Em suma, talento parece significar uma forma de riqueza inicial, 
expressa ou não em moeda, que gera mais riqueza futura. Conforme Bíblia (b) (2007, p. 1234, 
nota), 1 talento é 33 quilos de ouro.

3  Basta ver o conceito de azienda, traduzido para o português como fazenda e para o espanhol como hacienda. Originaria-
mente, azienda significa um conjunto de recursos materiais e humanos destinados a atingir um objetivo. Assim, uma empresa 
é uma azienda, assim como uma instituição de caridade, um alfaiate, um governo, um hospital e assim por diante (ver Lopes 
de Sá & Lopes de Sá, 1998).
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Um segundo aspecto da parábola refere-se ao fato de que os dois primeiros servos fizeram 
aplicações com os talentos recebidos do senhor e dobraram a riqueza inicial recebida. Isto é, 
ao longo do tempo em que o senhor esteve no estrangeiro, os dois primeiros servos produzi-
ram uma taxa de retorno nominal de 100%, comparativamente aos recursos iniciais recebi-
dos, os talentos. No entanto, o terceiro servo, que pode ser considerado um caso de aversão ao 

risco, manteve intacto talento inicial recebido, pois enterrou-o a fim de não perdê-lo. Preferiu 
conservar e garantir o que recebeu do senhor e não correr riscos na atividade de procurar 
multiplicar a riqueza inicial.

Tipicamente, pessoas avessas ao risco – como o terceiro servo (talvez um caso extremo de 
aversão ao risco) – preferem um retorno garantido a um emprego arriscado de recursos com 
o mesmo retorno esperado (Pindyck & Rubinfeld, 2010). 4 Dizemos que uma pessoa com com-
portamento avesso ao risco prefere resultados em termos de retorno mais previsíveis: em vez 
de aplicar o talento recebido e arriscar ganhar ou perder, o terceiro servo preferiu garantir o 
próprio talento recebido, ignorando possibilidades de ganhos e portanto de multiplicação do 
talento inicial. Não aventou nem mesmo emprestar aos banqueiros – como no final da parábo-
la o senhor assinala – e garantir um mínimo de remuneração em acréscimo ao talento recebi-
do. Para as pessoas avessas ao risco, evitar perdas é mais importante do que obter ganhos5. Eis 
porque dizemos que se trata de um caso extremo de aversão ao risco.

A condenação do comportamento do terceiro servo é destacada na parábola, enquanto que 
o dos dois primeiros é elogiado. Estes podem ser vistos como neutros ao risco ou amantes do 
risco (não há elementos suficientes para avaliação quanto a riscos, para os dois primeiros ser-
vos). Neutralidade em relação ao risco significa indiferença entre receber um retorno garanti-
do ou um retorno incerto que apresente o mesmo retorno esperado. Ao passo que uma pessoa 
amante ao risco prefere um retorno incerto a um retorno garantido, mesmo que o retorno 
esperado incerto seja menor do que o retorno esperado certo. É curioso que os dois primeiros 
servos não são facilmente sondáveis em termos de preferência em relação ao risco, mas o ter-
ceiro servo é fortemente destacado em relação à sua atitude de enterrar o talento e procurar 
com isso garantí-lo.

O terceiro aspecto a destacar é que os dois primeiros servos geraram valor econômico com 
o uso dos talentos, enquanto que o terceiro servo, não. Isso quer dizer que, ao aplicar os ta-
lentos e obterem retorno nominal de 100% em relação aos talentos recebidos inicialmente, 
os dois primeiros servos aumentaram a riqueza mais do que se a tivessem emprestado aos 

4  Para ilustrar, digamos que uma pessoa tenha a chance de aplicar recursos com probabilidade de 0,75 de ter retorno de 
20% e 0,25 de obter 2%. O retorno esperado é de 15,5% = 0,75  20% + 0,25  2%. Note, no entanto, que a amplitude de ganhar 
mínimo de 2% ou máximo 20% é de 10 vezes. Uma pessoa avessa ao risco preferiria uma alternativa de aplicação de recursos 
(isto é, ativos) que rendesse um retorno garantido, ainda que mais baixo, e não estar sujeito a riscos de ganhar muito, ou ga-
nhar pouco, ou ter perdas.

5  Investidores avessos ao risco requerem retorno esperado mais alto para suas aplicações para se compensarem dos riscos 
mais altos.
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banqueiros e obtido juros (ao final da parábola o senhor toca nesse assunto). Esses juros re-
presentam um ganho básico, de mercado, que os talentos gerariam ao seu proprietário, algo 
que o terceiro servo nem fez. A não aplicação do talento conferido ao terceiro servo, isto é, o 
fato de ele nem mesmo tê-lo emprestado aos banqueiros, despertou no senhor de terras um 
sentimento de censura e reprovação. No versículo 27, o senhor afirma: “Devias então ter dado 
o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com [pelo menos] os 
juros.” Se tivesse emprestado aos banqueiros, o terceiro servo teria gerado valor econômico 
zero, mas teria feito algo minimamente aprovável com o talento que lhe foi conferido. Ou seja, 
como gerar valor econômico é obter retorno maior do que aquele que seria obtido numa apli-
cação alternativa da riqueza (no caso, emprestar aos banqueiros), na ausência de informação 
adicional, resta concluir que os dois primeiros servos produziram valor econômico com os 
talentos, enquanto que o terceiro servo não. Isso vai ao encontro de um princípio básico das 
finanças modernas, segundo o qual faz sentido aplicar recursos em atividades que sejam tão 
atraentes quanto os mercados financeiros, pois se tais atividades (ou alternativas) não o fo-
rem, as pessoas poderiam simplesmente recorrer aos mercados financeiros, em vez de aplicar 
em tais atividades (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002). Esse ponto também ilustra a noção básica 
de finanças, que é a de valor temporal do dinheiro. Não aplicar os recursos é gerar perdas que 
são medidas pelo retorno de que se abre mão de obter com eles; e aplicá-los de forma a obter 
com eles retorno excedente a um retorno básico (como emprestar aos banqueiros, no caso da 
parábola) é gerar valor econômico.

Finalmente, o quarto aspecto é a prestação de contas dos servos para com o senhor, quando 
este retornou de sua viagem ao estrangeiro. Cada servo aproximou-se do senhor apresentan-
do o confronto entre a riqueza inicial recebida e o que conseguiu obter de retorno, e portanto, 
de aumento do que lhe foi confiado inicialmente. Fica claro, na parábola, a aprovação dos dois 
primeiros e a reprovação do terceiro servo. De certa forma, o moderno conceito de accounta-

bility (responsabilidade de prestação de contas perante a sociedade por atos que foram con-
fiados aos administradores) e o de disclosure (evidenciação) vêm ao encontro desse aspecto. 
Isso porque que se trata, como no caso da moderna empresa, da apresentação dos resultados 
da gestão da mesma, mediante avaliação do desempenho gerencial através das demonstra-
ções financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo 
de Caixa etc.). Estas evidenciam (explicitam, revelam, demonstram) a situação patrimonial e 
financeira e o desempenho econômico e financeiro de um período em que foi confiada a gestão 
a administradores (Coelho & Lins, 2010), semelhante ao que ocorre na parábola. Com esses 
mecanismos, a sociedade como um todo é informada do desempenho da empresa (investido-
res, empregados etc.). Também o Conselho de Administração aprova ou não o desempenho 
gerencial dos administradores, mantendo-os ou não, mediante a confrontação entre a riqueza 
inicial entregue aos gestores e a riqueza final apurada ao final de um período de tempo, e o 
retorno obtido com os recursos disponíveis, para uma avaliação de desempenho gerencial que 
inclui a geração de valor econômico, conforme explicitado acima (Ross, Westerfield & Jaffe, 
2002; Padoveze, 2010).
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Chama a atenção para a extensão da parábola para a parte da prestação de contas, assim 
como, na forma já referida ao longo da presente nota, a aprovação dos que multiplicaram os 
talentos recebidos e a condenação do terceiro servo. Aos dois primeiros, consta referência de 
“entrarem no gozo com o seu senhor” e de receberem futuramente mais riqueza para adminis-
trarem. Ao terceiro servo, atemorizado, como mostra seu obscuro comentário sobre o senhor 
ser duro e de colher onde não semeou, coube a retirada do talento conferido inicialmente e 
transferido ao servo mais capaz; isto é, ao que inicialmente recebeu cinco talentos e conseguiu 
outros cinco com aplicações de recursos que geraram outro tanto da riqueza inicial.

Concluindo, parece interessante a presença de elementos da moderna teoria financeira na 
Parábola dos Talentos. Seu conteúdo sugere diversos aspectos, alguns dos quais foram explo-
rados na presente nota. Do ponto de vista espiritual e religioso, a parábola claramente refere-
-se sobre o bom uso de nossa dotação inicial (não necessariamente representada por riqueza 
material), como nossa capacidade de amar ao próximo, capacidade criativa, de gerar alegria e 
bem estar onde vivermos. Sob a ótica religiosa e espiritual, no entanto, suspendemos o juízo. 
Do ponto de vista financeiro, há, como assinalado, o que destacar quanto à relação agente-
-principal, a relação com o risco, a noção de geração de valor econômico e, finalmente, a evi-
denciação e prestação de contas. Todos esses aspectos são importantes nas modernas finanças 
empresariais e também na Parábola dos Talentos.
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A religião por um olhar freudiano

Tiago Augusto Franco de Vasconcelos Souza

Resumo: O criador da psicanálise, Sigmund Freud, tratou em diversos textos de sua traje-
tória científica o tema da religião. Ela foi associada a diversas elaborações teóricas a partir de 
análises de seus pacientes que viam com questões associadas ao assunto. Esta publicação tem 
como objetivo ressaltar alguns dos principais postulados do autor dentro do tema, iniciando 
pelo primeiro texto que Freud escreveu a respeito (1907), associando as neuroses obsessivas 
às práticas religiosas e passando por outros escritos nos quais o pai da psicanálise evoluiu seu 
pensamento na relação da religião com a psicologia.

Palavras-chave: Religião; Psicanálise; Freud; Sexualidade.

Abstract: The creator of psychoanalysis, Sigmund Freud, treated in several texts of his 
scientific career the subject of religion. It was associated with several theories developed from 
analyzes of their patients they saw with issues associated with the subject. This publication 
aims to highlight some of the main postulates of the author within the theme, starting with 
the first text that Freud wrote about (1907), associating the obsessional neuroses to religious 
practices and through other writings in which the father of psychoanalysis evolved his thin-
king the relationship of religion and psychology.

Keywords: Religion; Psychoanalysis; Freud; Sexuality.

1. Introdução

“Quão invejáveis, para aqueles de nós que são pobres de fé,  
parecem ser aqueles investigadores que estão convencidos  

da existência de um Ser Supremo!”
(Freud, em Moisés e o Monoteísmo)

O estudo da psicanálise com o olhar voltado para as religiões dá à luz a inúmeras com-
preensões teóricas e ricas discussões sobre as principais formulações freudianas. Questões 
como o infantilismo, o complexo de Édipo, a neurose obsessiva, a civilização e o complexo de 
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castração são alguns exemplos da relação que a religião dispõe como pano de fundo da vasta 
teoria psicanalítica.

Antes de fazer um aprofundamento teórico no pensamento freudiano é importante buscar 
entender o conceito histórico da palavra “religião”. Este conceito é abrangente e complexo; só 
o psicólogo da religião James Leuba (1867-1946), no início do século XX tinha reunido quase 
cinquenta definições diferentes de “religião”. No presente trabalho, partirei de algumas ver-
tentes etimológicas para trabalhar em cima de uma linha uniforme em alguns escritos que 
Freud se dedicou em sua vida sobre o tema. 

Lactâncio, escritor e orador cristão do século III/IV, afirmou que a palavra “religião” deriva 
do latim religio, de religare – ligar de novo, amarrar, levar de volta. Santo Agostinho (354-430) 
também adotou essa definição e descreveu a religio vera (religião verdadeira) como aquela 
que é orientada pelo zelo de reconciliar e “ligar de volta” a alma que se afastou de Deus ou se 
desgarrou dele. Para os romanos, ela trazia um aspecto da exatidão ritual, da atuação correta 
no ato religioso. Cícero (106-43 a.C.) definiu religio como “culto/adoração aos deuses”. 

Há milênios, a humanidade procura esclarecer a relação entre o psiquismo e a religião. O 
psicólogo e cientista da religião, Edênio Valle, afirma que 

“do ponto de vista da complexidade da ‘alma humana’ em sua bus-
ca de sentido, não há por que se admirar de que as ciências da 
religião, em especial, encontrem dificuldades para chegar a um 
acordo sobre sua definição e seu objeto”.1

Para ele, a religião no ângulo da psicologia, deve ser compreendida como uma “atitude”, 
isto é, “como uma maneira de ser diante de alguém ou algo”.2

Freud encarava seu judaísmo de uma forma étnica e não ritualística ou praticante; um dos 
fatos biográficos mais importantes que comprova essa afirmação, foi sua cremação em 1939, 
ato totalmente contrário aos preceitos de um judeu ortodoxo.

2. Atos obsessivos e práticas religiosas

Separar a carne do leite, descansar em um determinado dia da semana, não pegar elevador, 
pular sete ondas, orar em horários rígidos (seja lá o que esteja fazendo), viver só de água até 
o pôr do sol de um determinado dia, curvar-se para o leste, sacrificar animais ao som de tambo-
res, tomar banhos com determinadas ervas e sais; estes são alguns exemplos de rituais usados nas 
maiores religiões do ocidente.

1  VALLE, Edênio. A psicologia da religião, p.123. In: O espectro disciplinar da Ciência da Religião, Paulinas. 2007.

2  Ibid., p. 131.
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Escrito e publicado em 1907, o texto Atos Obsessivos e Práticas Religiosas de Sigmund Freud 
mostra o início do criador da psicanálise diante dos estudos da religião ligado às neuroses, neste caso 
específico, a obsessiva. As ideias contidas nele foram de extrema importância para o desenvolvi-
mento, cinco anos depois, de Totem e Tabu, onde será abordado mais adiante. Segundo o autor, 

”as pessoas que praticam atos obsessivos ou cerimoniais perten-
cem à mesma classe das que sofrem de pensamentos obsessivos, 
ideias obsessivas, impulsos obsessivos e afins. [...] O próprio pa-
ciente não as julga diversamente, mas é incapaz de renunciar a 
elas, pois a qualquer afastamento do cerimonial manifesta-se uma 
intolerável ansiedade, que o obriga a retificar sua omissão”.3

Neste momento (1907), Freud ainda não havia formulado a teoria do complexo de Édipo 
e associa esses atos obsessivos às experiências mais íntimas dos pacientes, principalmente 
as sexuais. Eles (os atos) servem para expressar ideias inconscientes recalcadas e que o sen-
timento de culpa desses neuróticos corresponde ao fato de que no fundo suas práticas reli-
giosas são medidas de defesa aos pecados cometidos na realidade em si ou simplesmente na 
realidade psíquica. Como as medidas de defesa muitas vezes falham e tornam-se insuficientes 
contra a tentação, surge uma característica clara das religiões cristãs, as proibições e os man-
damentos. Dessa forma,

“um cerimonial é um conjunto de condições que devem ser preen-
chidas, da mesma forma que uma cerimônia matrimonial da Igreja 
significa para o crente uma permissão para desfrutar os prazeres 
sexuais, que de outra maneira seriam pecaminosos”.4

Freud afirma que as recaídas no pecado são mais comuns nos piedosos do que nos neuróti-
cos obsessivos, o que explicaria os atos de penitência, totalmente alinhados aos rituais típicos 
dessa neurose.

Concluindo a questão, o autor assinala que a compreensão desse quadro se dá quando um 
descolamento psíquico, descoberto inicialmente na construção dos sonhos, domina os proces-
sos mentais da neurose obsessiva, ou seja, “a substituição de um elemento real e importante 
por um trivial – por exemplo, do marido pela cadeira”.5 Diante disso, Freud esboça em poucas 
linhas um pensamento sobre a relação indivíduo-neurose-religião-sociedade que será apro-
fundado em 1927 com O Futuro de uma Ilusão, aludindo a neurose como uma religiosidade 
individual e a religião como uma neurose obsessiva universal.

3  FREUD, Sigmund. Atos Obsessivos e Práticas Religiosas (1907), p.109. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud, Vol. IX. Imago. 1996.

4  Ibid., p. 115.

5  Ibid., p. 116
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3. Totem e Tabu

“Os desejos sexuais não unem os homens, mas os dividem.”

Freud, em Totem e Tabu

Totem e Tabu, diferentemente do texto visto acima, foi escrito em uma fase (1912-1913) na 
qual Freud já havia postulado a teoria do complexo de Édipo e estava intencionado a correla-
cionar os estudos psicanalíticos com a cultura e a antropologia social.

A obra é dividida em quatro partes e me deterei na discussão da quarta parte (O retorno 
do totemismo na infância). Antes de estruturar a teoria, é importante entender o conceito de 
totem, que é explicado por Freud na primeira parte da obra da seguinte forma: “O que é totem? 
Via de regra é um animal (comível e inofensivo, ou perigoso e temido) e mais raramente um 
vegetal ou um fenômeno natural (como a chuva ou a água), que mantém relação peculiar com 
todo o clã.”6 Segundo Frazer, “o totem protege o homem e este mostra seu respeito por aquele 
de diversas maneiras, não o matando, se for um animal; não o cortando, nem colhendo, se for 
um vegetal”7, o que não é totalmente verdade quando Freud escreve sobre o assassinato do 
animal em determinadas ocasiões específicas, gerando uma refeição totêmica e a introjeção 
simbólica daquilo que é idolatrado no animal em cada pessoa do clã. Essa refeição seria uma 
repetição de diversos atos da humanidade como o da organização social, das restrições morais 
e da religião.

Freud faz uma relação entre o totemismo e a teoria do complexo de Édipo, ainda pensa-
mento especificamente no menino e sua relação hostil com o pai pela sua rivalidade na dis-
puta do amor materno. Segundo seu mito totêmico associado à teoria, a criança se aliviará do 
conflito ambivalente (amor e ódio) com esse pai deslocando seus sentimentos hostis para um 
substituto daquele, no caso o animal. Mesmo assim, o deslocamento não dá fim ao conflito, só 
estende a ambivalência ao animal podendo gerar fobia do mesmo, como no caso do pequeno 
Hans. Freud não tinha dúvida de que Hans não tinha só medo de cavalos, mas também admira-
ção e interesse. Sua saída do Édipo, ou seja, sua escolha em ficar com o pênis ao invés da mãe é 
deslocada para uma fobia, que por razões particulares do garoto Hans, nos cavalos. Freud con-
clui dizendo que “pode-se com justiça dizer que nessas fobias de crianças reaparecem algumas 
das características do totemismo, mas invertidas para o negativo.”8 

6  FREUD, Sigmund. Totem e Tabu e outros trabalhos, p. 22.

7  Ibid., p. 111.

8  Ibid., p. 135.
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A saída do Édipo é uma escolha que o menino faz em perder a sua mãe, mas não o seu pênis, 
base esta do complexo de castração, que segundo Freud explicaria todos os tipos de angústias 
e fobias futuras no ser.

Voltando ao assassinato do totem, o ódio ao pai representava um obstáculo às pulsões se-
xuais, e ao assassinar a representação desse pai da horda, surgia um sentimento de culpa (o 
neurótico se culpa pelo desejo, não pelo ato) tornando o pai morto mais forte do que fora vivo, 
fazendo dessa forma o nascimento da religião totêmica. “Consequentemente, o simples impul-
so hostil contra o pai, a mera existência de uma fantasia – plena de desejo de matá-lo e devo-
rá-lo, teriam sido suficientes para produzir a reação moral que criou o totemismo e o tabu”.9

 Um apontamento mais aprofundado na questão da culpa e a caracterização do neurótico 
pela preferência da realidade psíquica à concreta. Os neuróticos obsessivos não estão apenas 
se defendendo da moralidade excessiva através da realidade psíquica, a realidade histórica 
tem um papel contributivo na questão. A fase perversa na infância (perversão polimorfa), que 
segundo o autor, todas as crianças passam, é transformada em uma moralidade excessiva na 
vida adulta dependendo do grau de impotência que essa criança teve diante da realização 
de seus desejos na infância. Sabe-se que a culpa será postulada posteriormente no segundo 
dualismo pulsional (pulsão de vida x pulsão de morte). Vale lembrar que o desejo não morre 
nunca, aquilo que eu quis, eu posso querer de novo e a qualquer momento.

Todas as religiões posteriores, segundo Freud, são tentativas de resolver o mesmo proble-
ma, o remorso inconsciente vivido na fase edípica com o desejo da morte daquele que é um 
rival e um amor ao mesmo tempo. “Os começos da religião, da moral, da sociedade e da arte 
convergem para o complexo de Édipo”10, o que faz total ligação com a teoria de que o complexo 
é a origem de todas as neuroses, inclusive a religião, neurose coletiva na visão freudiana.

Assim, a estrutura psíquica do neurótico fará as seguintes relações na saída edípica:

IMAGINÁRIO SIMBÓLICO

FANTASIA MITO

TOTEM TABU

EGO IDEAL IDEAL DE EGO

RELIGIÃO CULTURA

9  Ibid., p. 161.

10 Ibid., p. 158.
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4. O FUTURO DE UMA ILUSÃO

“Se pudesse tomar a mulher que se quisesse como objeto sexual; 
se fosse possível matar sem hesitação o rival ao amor dela ou 
qualquer pessoa que se colocasse no caminho, e se, também, se 
pudesse levar consigo qualquer dos pertences de outro homem 
sem pedir licença-, quão esplêndida, que sucessão de satisfações 
seria a vida! É verdade que logo nos deparamos com a primeira 
dificuldade: todos os outros têm exatamente o mesmo desejo que 
eu, e não me tratarão com mais consideração do que eu os trato.”

Freud, em O Futuro de uma Ilusão

De 1913, damos um salto para 1927 no texto “O Futuro de uma Ilusão”. No terceiro capítulo 
da obra, Freud lança uma questão interessante como ponto de partida: “Em que reside o valor 
peculiar das ideias religiosas?”11 Claro que é uma questão ampla e com diversas possibilidades 
de respostas, até mesmo para o autor. Nesta obra, a tarefa de Deus é colocada no objetivo de 
“nivelar os defeitos e os males da civilização (e) assistir os sofrimentos que os homens infli-
gem uns aos outros em sua vida em conjunto.”12 

O homem procura tornar tolerável o seu desamparo, construído através da própria infância 
e da infância da raça humana. Freud dirá que essas ideias os protegerá em dois sentidos: con-
tra os perigos do destino e da natureza e contra os danos que a sociedade humana pode causar. 
Esse desamparo do homem está pareado com seu anseio pelo pai e pelos deuses.

No capítulo seguinte (IV) é interessante que Freud faz um monólogo onde pergunta e res-
ponde pra si de uma forma provocativa e ambivalente aquilo que foi escrito anteriormente, 
como por exemplo, em Totem e Tabu, respondendo de uma forma relaciona as suas ideias 
atuais. Ele diz que em Totem e Tabu não pretendia escrever sobre a origem da religião, mas 
apenas do totemismo – “as proibições contra o assassinato e o incesto.”13

No capítulo VI, Freud fala sobre o segredo da residência da força religiosa, trazendo a ques-
tão do infantilismo ligado aos religiosos adultos. O desamparo infantil desperta necessidade 
de proteção e a necessidade de uma ligação ao pai persiste por toda a vida, só que desta vez 
um pai mais poderoso.

11  FREUD, Sigmund. O Futuro de uma Ilusão, p. 24.

12  Ibid., p. 27.

13  Ibid., p.32.
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Freud identifica as doutrinas religiosas como ilusões e que a insegurança da vida é um pe-
rigo de igual dimensão a todos e que a proibição do homicídio foi emitida por Deus. A religião 
seria a neurose obsessiva da humanidade, assim como a neurose obsessiva da criança surge do 
complexo de Édipo e sua relação com o pai, neste caso o “não-todo-poderoso”. 

O autor acredita que o infantilismo religioso será superado no período de evolução histó-
rico e que vivemos um progresso de ‘educação para a realidade’ e disseminação das ilusões. Ia 
fazer um questionamento pessoal se essas não seriam as ilusões do próprio Sigmund Freud, 
mas não foi preciso, no final desta obra ele mesmo se questiona: “Sei como é difícil evitar ilu-
sões; talvez as esperanças que confessei também sejam de natureza ilusória.”14
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O Poder do Rito:  
um olhar sobre o rito enquanto “memória do mito” 

no cristianismo primitivo a partir do livro  
de Atos dos Apóstolos 

Rivanildo Segundo Guedes1

Resumo: Este artigo se propõe a abordar, de maneira panorâmica, o poder do rito no cris-
tianismo primitivo, notadamente a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Para tanto, utilizarei 
algumas ferramentas da Ciência da Religião com destaque especial para a perspectiva feno-
menológica, por meio da tríade: Rito-Mito-Etos. Pretendo, portanto, apontar de que maneira o 
rito, enquanto memória do mito, influenciou o modus vivendi dos cristãos primitivos.

Palavras Chave: Rito, Mito, Jesus, Judeu, Torá

Introdução

Sem querer cair no perigo de uma generalização infundada, é possível afirmar que todas as re-
ligiões mundiais apresentam três elementos em comum, a saber: Mito-Rito-Etos. A partir de uma 
leitura fenomenológica2 do fenômeno religioso cabe dizer que as religiões apresentam, de maneira 
substancial, estes três componentes os quais constroem o “jeito de ser” das religiões concretas.

O mito diz respeito a “crenças fundantes” as quais formam a memória e o imaginário de uma 
comunidade religiosa. O mito não carece necessariamente3 de uma plausibilidade histórica para que 

1  Mestrando em Ciência da Religião no Programa de Estudos Pós-graduados em Ciência da Religião da 
PUC-SP.

2  Esta abordagem procura identificar elementos convergentes nas religiões apesar das divergências destas.

3  Não obstante, a religião Judaico-Cristã apresenta seu mito como sendo possível de verificação histórica em 
diversos pontos. As Escrituras Judaico-Cristãs foram escritas em momentos da história comum à cronologia 
da história dita “secular”. O mito Judaico-Cristão neste sentido se diferencia bastante dos mitos greco-
romanos, os quais são “narrados” em um mundo supra humano, quase “fantasmagórico”. O mito Judaico-
-Cristão está atrelado ao viver concreto de homens e mulheres que estão à procura do sentido real para suas 
vidas. Isso é o que torna o cristianismo uma religião que trata da vida do ponto de vista de Jesus de Nazaré, 
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seja tomado como verdade pelos fiéis. O rito (veremos com mais detalhes no decorrer deste traba-
lho) se ocupa da atualização do mito (crenças fundantes) por meio de rituais rotineiros nos encontros 
coletivos das reuniões religiosas. É como se por meio do rito o mito fosse relembrado e continuasse 
a exercer a sua força formadora na consciência dos fiéis. E, por fim, o etos tem por função “socia-
lizar” o mito por meio da prática na vida concreta dos fiéis para além do “ajuntamento religioso”.

Esta reflexão visa trabalhar o conceito de rito observado no cristianismo de Atos dos Após-
tolos, buscando entender de que maneira o rito foi socializado e que impacto isto trouxe para 
as sociedades da época. A hipótese que defenderemos é a de que as celebrações litúrgicas 
(ritos) dos primeiros cristãos fortaleciam tanto o mito que este gerou transformações nas co-
munidades circundantes (etos).

Uma Abordagem sobre o Rito

O rito pode ser visto de dois ângulos: profano e sagrado. Ainda que esta abordagem de Mircea 
Eliade seja reducionista4, vamos nos valer dela para fins apenas didáticos. Do ponto de vista do pro-

fano o rito se faz presente em tudo o que fazemos em nosso cotidiano. Desde o escovar dos dentes 
até a maneira como cumprimentamos o nosso vizinho. O rito tem a ver com rotina. São ações que 
desenvolvemos diariamente e que dão sentido e identidade enquanto pertencentes a um grupo so-
cial. M. Vilhena comenta:

Como dado antropológico fundamental, os ritos são elementos 
constitutivos do viver humano, posto que não há vida social onde 
não estejam presentes. Ritos são ocasiões para que indivíduos 
reúnam-se, reconheçam-se, sejam integrados ou excluídos de cer-
tas comunidades, reafirmem suas identidades individuais e cole-
tivas (Vilhena, 513).

Mas o nosso interesse é o ponto de vista do rito enquanto “mediador” do sagrado. Sem o rito a 
força da religião (sagrado) se esvazia e perde o seu sentido para a comunidade. Gerd Theissen (169) 
chega a dizer que: “O contexto comportamental primário de um mito religioso é o rito, não o etos”. 
Ainda que não seja tão simples fazer distinção entre os dois “tipos” de rito procuraremos trilhar 
pelas “sendas” do rito religioso:

Tarefa nada fácil, e nem sempre possível, é distinguir com nitidez 
o profano e o religioso, uma vez que não raramente práticas e con-

o Deus-Homem.

4  Mesmo tendo escrito de um ponto de vista teológico-cristão, Mircea Eliade não levou em consideração o 
caráter não dicotômico da religião Judaico-Cristã.
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teúdos de um e de outro se apresentam mesclados no imaginário 
que subsiste e anima a vida social (Ibid, 514).

Sob a “batuta” da Dra. Vilhena podemos ensaiar uma definição de rito religioso (sagrado) a 
partir de suas próprias palavras:

Com efeito, rito religioso é termo técnico nem sempre conheci-
do, mormente em culturas onde não vigora a oposição ou bipo-
laridade entre o religioso e o cívico, a preocupação com a distin-
ção entre dimensões de imanência e transcendência. Tentativas 
de definição estrita de ritos religiosos correm sempre o risco de 
reduções em vista da complexidade, da multimencionalidade, da 
diversidade de suas apresentações no tempo, no espaço, nas cul-
turas e tradições (Ibid, 514).

Não obstante esta problemática de, ao tentar definir o que seja o rito, reduzi-lo em dema-
sia, se faz necessário tentarmos conceitua-lo par fins de uma pesquisa. Vilhena com a palavra:

Os ritos religiosos intentam estabelecer contatos entre os huma-
nos com algumas destas dimensões mais amplas da existência 
que transcendam ao empírico, mas que para os sujeitos que assim 
o creem são reais. Eles são, por excelência, as maneiras apropria-
das para o acesso ao sagrado, ̀ as dimensões onde o máximo poder 
se concentra e daí se esparge. (Vilhena, 514 e 516).

A partir dessas palavras, é possível dizer que o rito religioso faz o contato entre “dois mundos”, 
quais sejam: o transcendente e o imanente. O rito religioso tem o trabalho de trazer “o mundo 
além” para mais perto do ser humano.

O Rito no Cristianismo de Atos dos Apóstolos

O Cristianismo é a religião que se formou a partir de seu fundador,5 Jesus de Nazaré. A sua 
vida, morte e ressurreição6 são os elementos basilares que sustentam todo o edifício desta re-
ligião que começou no oriente, mas que alcançou o mundo quase que por inteiro tornando-se 
uma das três maiores religiões mundiais.

5  Na verdade Jesus de Nazaré não intentava formar mais uma religião, e sim, “reformar” o Judaísmo de 
sua época. Podemos dizer que o cristianismo foi fundado, de fato, por seus discípulos e, em especial, pelos 
apóstolos.

6  Crenças que formaram o mito em torno da “figura” de Jesus de Nazaré e que alimentam o cristianismo 
desde então.
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Estes elementos são importantes para entendermos uma das principais razões pelas quais 
o Cristianismo, embora tenha surgido do Judaísmo, acabou se afastando deste. O Judaísmo 
tem sua razão de ser enquanto povo e religião em função da Torá7. Ou seja, a Torá é o livro que 
forma a mentalidade do povo Judeu até os dias de hoje. Sem querer se arriscar em demasia, é 
possível afirmar que sem a Torá não existe Judaísmo. G. Theissen pontua:

Aqui, já se pode observar na história de Israel e do judaísmo uma 
crescent “teologização” de todas as normas. Não apenas os man-
damentos cúlticos e um mínimo de ética fundamental, tais como 
forma formuladas no Decálogo, mas todas as normas foram recon-
duzidas `a vontade de Deus e legitimadas a partir da Torá: desse 
modo, todo o direito foi teologizado, não valia como lei promul-
gada oficialmente pelo rei, mas, sim, como lei de Deus. Todas as 
máximas sapienciais de vida foram consideradas como parte da 
Torá (Theissen, 32-33).

No entanto, Jesus de Nazaré é descrito nos Evangelhos8 como sendo alguém acima de Moisés e 
como sendo o ultimato da revelação divina para o seu povo. Para sublinhar esta verdade o evange-
lista Mateus faz questão de redesenhar a subida de Moisés ao monte Sinai para receber as tábuas da 
aliança, retratando Jesus subindo ao monte para proferir o famoso sermão do monte9. Ou seja, Jesus 
é retratado como sendo o Legislador por excelência. O evangelista João, em seu prólogo, expõe 
Jesus de Nazaré como que completando o que Moisés fizera. E, por fim, o autor do livro de Hebreus 
nos diz que Jesus de Nazaré está acima de Moisés.

Deste modo, Jesus de Nazaré é a “própria” Torá porquanto ele é a revelação definitiva de Deus. 
Portanto, o mito do Cristianismo se desloca da Torá (Judaísmo) para a própria pessoa de Jesus de 
Nazaré:

Com frequência, a ética de Jesus é frequentemente apresentada 
como uma superação da ética judaica da Torá: sua interpretação 
da Torá tê-la-ia abandonado, ele a teria suprimido nas antíteses, 
teria superado sua casuística, criticado sua mentalidade retributi-
va etc. Contudo, somente a partir da perspectiva dos cristãos pos-
teriores, que há muito se tinham afastado do judaísmo, é que Jesus 
pode ser percebido dessa forma, como um contraste ao judaísmo 
(Theissen, 49).

7  Os Cinco primeiros Livros da Bíblia Hebraica atribuídos, tradicionalmente, a Moisés. A Torá é como se 
fosse a vontade mais direta e clara de Deus para o seu povo, Israel.

8  Os quatros primeiros livros do Novo Testamento os quais tentam escrever uma “biografia” de Jesus.

9  Este sermão corresponde aos capítulos 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Nele Jesus aborda a vida do ser 
humano `a luz da revelação divina. Com isso Mateus está afirmando a palavra de Jesus tem mais “peso” que 
a de Moisés.
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É importante sublinharmos estas ideias uma vez que o rito depende diretamente do mito. 
Ademias, um não existe sem o outro: “Sendo assim, mito e rito mapeiam o mundo ao assinalar 
e construir espaços físicos que são concomitantemente metafísicos, lugares de referência para 
o trânsito de pessoas e grupos” (Vilhena, 516).

O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito, tradicionalmente, por Lucas o companheiro de 
viagens do Apóstolo Paulo e autor do terceiro Evangelho. Provavelmente o livro foi escrito 
entre 62 e 70 da era comum e retrata os primeiros anos da chamada igreja corpo de Cristo10. 
Isto é, Lucas busca desenhar a maneira de viver dos primeiros cristãos a partir da ascensão de 
Jesus de Nazaré (agora o Cristo) e a descida do Espírito Santo11. Uma das prováveis razões de 
Lucas escrever Atos dos Apóstolos foi postulada por R. Dillon12:

A preocupação de Lucas não era explicar as razões por que os ju-
deus deixaram de abraçar o evangelho, “mas sim enfrentar a real 
dificuldade teológica que tal rejeição representava para os cris-
tãos”. Como poderiam não judeus ver valor e, algo que tinha suas 
raízes no judaísmo, mas que a maioria dos judeus rejeitava? Para 
sustentar sua tese da “continuidade” em face de tudo isto, Lucas 
tinha de estabelecer o nexo histórico entre Israel e Jesus, por um 
lado (o Evangelho), e entre Jesus e a igreja, por outro (Atos), e as-
sim demonstrar o escopo pleno do plano divino em que a igreja do 
presente mostra ser o destino adequado da relação de Deus com 
Israel (Dillon, 312).

Lucas busca apresentar o Cristianismo como sendo a religião que acolhe tanto Judeus 
quanto “pagãos” (pessoas vindas de religiões greco-romanas). O texto do livro de Atos dos 
Apóstolos que melhor representa a prática do rito no Cristianismo é o seguinte:

E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos 
sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. 
Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 
Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, 
segundo a necessidade de cada um. E, perseverando de comum 
acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam 
com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contan-
do com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada 
dia os que iam sendo salvos (Atos 2:42-47).

10  Uma das maneiras que a igreja (o cristianismo inicial) ficou conhecido.

11  Tradicionalmente chamado daquele que daria continuidade, por meio da igreja de Jesus, o trabalho 
que este havia iniciado quando estava no mundo.

12  Novo Comentário Bíblico São Jerônimo: Novo Testamento e Artigos Sistemáticos.
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Lucas nos diz que os cristãos se reuniam com regularidade (no templo e nas casas) a fim de 
celebrarem e rememorarem o que foi ensinado por Jesus de Nazaré aos apóstolos. O fato deles 
se reunirem para “ritualizarem” o mito fazia com que a nova identidade advinda de Cristo fos-
se sendo formada e confirmada nos fiéis. 

O ritual cristão nos primórdios consistia: a) no entoar de hinos e cânticos sobre a pessoa 
de Jesus de Nazaré (salvação e senhorio); b) na exposição do Antigo Testamento a partir do 
evento-cristo13 e c) na participação na Ceia do Senhor (Eucaristia). No entanto, o que deveria 
decorrer do rito seria uma conduta de vida à semelhança de Jesus de Nazaré onde o amor14 e 
a humildade seriam o principal cartão postal da “comunidade de Jesus”:

Os primeiros cristãos querem corresponder, de maneira exemplar, a 
muitas normas do mundo pagão circundante. Ao mesmo tempo, po-
rém, chega-se aqui a uma transformação qualitativa do etos. O cris-
tianismo primitivo introduz no mundo pagão dois valores oriundos da 
tradição judaica, os quais, dessa forma, são novos: o amor ao próximo 
e a humildade (ou a renúncia ao status). Ao lado de uma acomodação 
aos valores e normas do mundo pagão (com pretensão de superiori-
dade), surge, por conseguinte, a consciência de uma antinomia em 
relação a ele. Paralelamente à pretensão de cumprir melhor do que 
todos os demais as normas comuns do mundo ambiente, surge uma 
consciência contracultural de que a religião cristã primitiva mostra-se 
quase como uma “religião de excêntricos” (Theissen, 98).

Esta realidade do amor/humildade era expressa dentro do círculo da própria comunidade 
cristã, mas também, alhures. O sociólogo norte-americano Rodney Stark traz uma excelente 
contribuição quando disse que:

Acredito que foram as doutrinas religiosas particulares que per-
mitiram ao cristianismo situar-se entre os movimentos de revi-
talização mais arrebatadores e bem-sucedidos da história. E foi 
dessa forma que tais doutrinas efetivamente se concretizaram, 
direcionaram as ações organizacionais e o comportamento indi-
vidual, além de acarretar o crescimento do cristianismo (Stark, 
236). 

13  A nova chave hermenêutica eram as palavras e ações do próprio Jesus de Nazaré. Todo o Primeiro 
Testamento passou a ser lido a partir destas novas lentes.

14  Geralmente este amor é traduzido por ágape que é a decisão/ação de Deus em se relacionar com a 
humanidade em Cristo Jesus. Este amor é traduzido no Antigo Testamento como sendo o amor fiel de Deus 
(Hesed) o qual é muito mais uma ação concreta em prol do outro do que, simplesmente, um sentimento pas-
sageiro.
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Stark vai mais longe ao dizer que o cristianismo dos primeiros séculos, embalado pelo mi-
to-Jesus-amor/humildade reforçado em seus ritos de celebração, foi uma grande força para a 
ajuda aos mais carentes da sociedade da época. Por causa do poder do rito enquanto “memória 
do mito” o cristianismo conseguiu ser uma grande ajuda “humanitária” para as cidades greco-
-romanas da época. Stark com a palavra:

A título de antecipação dessas discussões, gostaria apenas de su-
gerir aqui que o cristianismo revitalizou a vida nas cidades gre-
co-romanas ao proporcionar novas normas e novas modalidades 
de relacionamentos capazes de fazer frente a graves problemas 
urbanos. As cidades repletas por sem-teto e por pobres, o cristia-
nismo veio trazer caridade e esperança. As cidades povoadas de 
forasteiros e de estrangeiros, o cristianismo propiciou uma base 
para o estabelecimento de vínculos. As cidades cheias de órfãos 
e viúvas, o cristianismo ofereceu um novo e ampliado senso de 
família. As cidades dilaceradas pelo virulento antagonismo étni-
co, o cristianismo lançou novas bases para a solidariedade social. 
Por fim, a cidades que viviam a braços com epidemias, incêndios 
e terremotos, o cristianismo proporcionou um efetivo serviço as-
sistencial (Stark, 236).

O mito Jesus-amor/humildade era atualizado por meio do rito a fim de conduzir os cristãos para 
o mundo com o objetivo de vivenciarem (etos) o caráter de Jesus de Nazaré por meio de ações-ága-
pe de mudança do establishment vigente.

Conclusão

O rito tem o poder de “injetar” nos fiéis todo o líquido responsável por dar sentido e vigor à vida. 
O rito possui essa peculiaridade pelo fato de tornar coesos os fiéis facilitando a natureza coletiva da 
existência humana. Sendo assim, ao se reunirem para uma celebração religiosa (seja ela qual for) 
os fiéis se sentem conduzidos pela força do rito, enquanto “memória do mito”, para que vivam no 
mundo (etos) a partir dos preceitos de sua religião.
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RESENHA

HAUGHT, John F. Mistério e promessa: teologia da revelação.  
São Paulo: Paulus, 1998. 311 p. 

Doutor em estudos da religião pela Catholic University of América e professor de teologia 
na Georgetown University, John F. Haught busca, na presente obra, estabelecer relações entre a 
revelação e o universo contemporâneo. O objetivo do autor com a presente obra é rediscutir o 
conceito de revelação. Ele supera o sentido estritamente doutrinário de revelação – que cons-
trói um conceito unicamente a partir de experiências passadas – para entender a revelação 
em seu caráter hermenêutico-escatológico. Em outras palavras, o autor propõe uma revelação 
que deve ser compreendida ao longo da história e construída como perspectiva para o futuro. 
Metodologicamente, o autor divide a obra em três partes. Primeiro ele trabalha o conceito de 
revelação e de teologia da revelação. Na segunda parte, reflete sobre a forma como as doutri-
nas são desenvolvidas a partir do conceito de revelação. O autor enfatiza bastante o conceito 
ecumênico e inter-religioso de revelação, como um conceito ideal. Por fim, na terceira parte, 
ele apresenta uma inovação no conceito de revelação. A revelação é acontecimento cósmico e 
perspectiva para um entendimento da ação de Deus na história e na vida humana. Nas linhas 
abaixo se encontra uma descrição da obra ao longo de seus capítulos.

Deus se nos revela e entender essa dinâmica da revelação é o objetivo da teologia. Deus 
se auto esvazia e assume a postura de diálogo com o ser humano, que responde com sua fé. 
Mas essa revelação tem seu caráter hermenêutico. Deus se nos revela na história. Se a teologia 
da revelação não assumir seu caráter dialógico com a história humana, ela será uma teologia 
puramente conceitualista e não será capaz de vivenciar essa experiência. Deus não se revela 
apenas em Nazaré, mas se revela ao cosmos, se revela na história e por conseqüência se revela 
ao ser humano. A revelação é o processo de kenosis de um Deus que se faz presente na história.

Para entender a revelação como autodoação de Deus ao mundo, precisamos entender como 
o conceito de revelação foi formulado ao longo da história. Um divisor de águas no conceito de 
revelação foi o Concílio Vaticano II. Anterior ao concílio a teologia da revelação tinha caráter 
apologético. Vemos isso em Trento e no Concílio Vaticano I. Em alguns momentos essa defesa 
é uma ação dirigida à fé protestante e, em outros momentos, ao racionalismo e ao agnosti-
cismo científico. O Vaticano II percebe que se a teologia se limitar à apologia ela limitará seu 
conteúdo e se empobrecerá. Sua inovação está em seu caráter ecumênico – portanto não mais 
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apologético – e na abertura ao diálogo com a modernidade. Perceber a maneira como Deus 
vê o mundo é um mistério que dá sentido à vida humana. A teologia da revelação se ocupa 
de entender o mistério no qual é envolta a vida humana. A revelação acontece num processo 
mistagógico: o ser humano é chamado a transcender a mera vivência do cotidiano para expe-
rimentar o mistério do Deus que se faz presente. Deus se auto esvazia por amor à humanidade, 
mas, ao mesmo tempo, ainda não se revela-nos em sua plenitude.

A religião é uma tentativa de entender o mistério – que nós chamamos de Deus – e, por-
tanto, todas são um entendimento da revelação. A religião é o receptáculo da revelação e, suas 
doutrinas e crenças, são critérios e juízos para melhor experienciarmos o mistério do Deus 
que se revela. Elas não são a única forma de revelação e nem a detêm. Para tanto, elas devem 
estar abertas às iniciativas do Espírito. As idéias acima revelam o caráter ecumênico indispen-
sável a um bom entendimento da revelação.

A revelação é escatológica. Mas não se limita às coisas últimas (como costumeiramente é 
entendida a escatologia). Ela acontece na história, abrindo horizontes ao futuro da humani-
dade. Deus “está acontecendo” na vida humana, mas se revela sempre como perspectiva: “Ele 
acontecerá”; é promessa que não se esgota. Duas imagens bastante fortes na idéia da revelação 
como promessa é a de Abrão e a promessa de descendência e a de Moisés e a terra. Essas são 
esperanças assumidas na história de todo povo judeu.

Para o povo cristão, Jesus Cristo se revela a grande promessa do Pai. Sua encarnação é a 
corporeificação da promessa de Deus. A forte imagem de Jesus está ligada à promessa do “Rei-
no de Deus”, várias vezes anunciado por ele. Ele traz a esperança escatológica do Reino que 
está acontecendo em nosso meio. Essa não é uma esperança paralisante, mas uma esperança 
que faz com que o Reino se transforme em prática transformadora (práxis). Toda a vida de 
Jesus culmina na cruz que não pode ser desvinculada da ressurreição. Essa por sua vez não é 
prenúncio – ou imagem – de uma realidade futura, mas o futuro, o eschaton, acontecendo no 
hoje.

Toda a experiência da revelação não é vivida pelo cristão de maneira unicamente indivi-
dual. A Igreja – acclesia – é a comunidade que recebe, celebra e comunica a revelação. Sua 
missão é transmitir a esperança do Reino. A comunidade cristã é fruto da experiência direta 
com o Cristo (revelação direta). Os discípulos iniciam as primeiras comunidades inspirados 
na experiência da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa experiência faz da Igreja fonte da 
revelação (revelação continuada). É a comunidade que olha com esperança para o futuro e tem 
no passado uma história que traz identidade e nos interpela a seguir o caminho de libertação.

Repensar a revelação é percebê-la em sua dimensão cósmica. Diante das novidades acer-
ca do universo que habitamos nos faz pensar se Deus se revela unicamente a nós ou a todo o 
universo. Toda a revelação bíblica, com os patriarcas e Moisés, deve ser vista como parte de 
uma macro história. Deus se revela na evolução cósmica. Essa visão de revelação se apresenta 
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com muita propriedade como perspectiva para todo o desafio ambiental que enfrenta o mun-
do contemporâneo. Assim percebemos que nossa história pessoal se encontra num contexto 
muito mais amplo.

A revelação deve ser entendida como processo histórico e a liberdade humana como ele-
mento constitutivo desse processo. Assim, a história é a revelação de Deus e não apenas espa-
ço para sua manifestação. A realização acontece quando o ser humano vê na história um espa-
ço para o cumprimento das promessas de Deus. Assim a história é o espaço para a esperança. 
Com ela o ser humano busca sentido no futuro para os presentes momentos de sofrimento.  A 
história é espaço para a esperança escatológica que já nos faz possuidores do reino de Deus. 
Diante das realidades vividas no presente, o ser humano olha para o passado. Ver a ação de 
Deus na história faz a comunidade de fé olhar para o futuro com expectativas. Esse futuro em 
sua plenitude é o reino de Deus.

É certo que a revelação é cósmica e assim deve ser entendida. Também é certa sua 
historicidade. Contudo ela deve se resposta às expectativas humanas. Percebendo-se como 
parte da revelação, o ser humano é chamado a superar sua condição de vergonha – situação 
daquele que se sente inferior – para se reconhecer como ser de liberdade e dignidade. Todo o 
contato de Jesus com as pessoas de seu tempo traz a elas a superação de qualquer condição de 
vergonha. Seu amor não é merecimento humano. Sua atitude é de total gratuidade. A revelação 
não traz certezas quanto ao futuro. É liberdade humana assumir seu estado de dignidade (que 
é a promessa de Deus). 

Com o advento da modernidade veio o questionamento sobre a existência de Deus e auto-
maticamente se questionou também a idéia da possibilidade da revelação. O cristão é, então, 
chamado a participar da discussão pública acerca de Deus. A ciência moderna traz consigo 
a idéia de verdade. Podemos superá-la assumindo a concepção de veracidade. A revelação 
tem como pressuposto a comunidade de fé. Seu discurso precisa se ocupar da originalidade e 
autenticidade. Para tanto a teologia da revelação precisa se ocupar da historicidade humana. 
Uma revelação que se priva de sua historicidade – e do diálogo com a razão – se aliena e perde 
a sua veracidade.

Dentre várias idéias apresentadas por Haught, algumas chamam mais atenção. O autor traz 
uma nova noção de revelação. De certa forma, o livro apresenta inovações acerca da revela-
ção apresentada na “Dei Verbum”, quando diz que a teologia da revelação não deve se pautar 
unicamente na Escritura e na tradição. Superar o cristocentrismo, como fonte única de reve-
lação, leva-nos a perceber que há revelação também nas outras tradições religiosas. Isso é 
uma inovação com respeito à vida pastoral da Igreja. Abrem-se as portas ao ecumenismo e 
ao diálogo inter-religioso. Por fim, a grande contribuição do autor, que de certa forma abarca 
todas as outras, é a de que a experiência da revelação deve ser a experiência do mistério que 
acontece na história. E é desse pensamento que me ocuparei nessa parte final da apreciação do 
livro.  Primeiramente, Deus se revela e experimentá-lo é saborear o mistério. A revelação não 
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tem a exclusiva preocupação de buscar respostas acerca de quem é Deus, mas primeiramente 
a intenção de vivenciá-lo. Depois, a experiência da revelação deve estar inserida na história 
humana. Agora sim ela busca respostas às inquietações históricas. Não há como falar de re-
velação sem buscar perspectivas à realidade humana. Deus se nos revela e dá sentido à nossa 
existência. A revelação é antropológica. Mas também é cósmica. E entendê-la assim faz-nos 
perceber a revelação de Deus no processo evolutivo do universo. No mundo contemporâneo, 
tal pensamento nos leva a ocupar-nos da questão ecológica. A teologia do terceiro milênio, ou 
se ocupará também desse tema, ou será uma teologia que não trará nenhuma perspectiva ao 
ser humano contemporâneo. Perceber a revelação como auto esvaziamento de Deus nos leva 
a perceber que Ele habita em nós, que sua revelação se dá nua dimensão kenótica. Como mo-
rada de Deus, o cosmo merece cuidado; como meio a revelação, a história merece a atenção e 
a dedicação dos cristãos.
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