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EDITORIAL

A Edição 52 de Ciberteologia continua em clima de comemorações pela passagem do 10º 
aniversário de nosso periódico científico de Teologia e Cultura. Inovadora à época de seu lan-
çamento, a Revista chega a 2015 com algumas marcas realmente invejáveis se comparadas a 
seus similares nacionais. Foram registradas em suas 51 edições anteriores mais de 2 milhões 
de acesso, com uma média de 40 mil acessos por edição. O número é bem maior se formos 
computar os acessos a cada página e ponto de origem desses acessos, oriundos de todos os 
continentes, mas principalmente da Europa e da América do Norte. Além disso, sempre é bom 
repetir como informação a eventuais articulistas e demais acadêmicos, ela já está, há 3 anos, 
indexada na ATLAS e no LATINDEX, 2 dos principais indexadores dessa área de saber.

Como já dissemos nos números anteriores deste ano de 2015, comemorar é, para uma re-
vista, basicamente publicar. Sendo assim eis, mais uma vez, nossos Artigos, Notas e Resenha 
desta edição.

O primeiro trabalho da seção de ARTIGOS é Interfaces da morte no imaginário da cultura 

popular mexicana, de Rafael Lopez Villasenor. O texto é um ensaio das festas do dia dos mortos 
com suas diversas faces da morte no México. A morte é vivida com muita alegria, muitas flores, 
comida, e caveiras sorridentes de açúcar; a morte é ridicularizada e celebrada com músicas, 
bebidas alcoólicas e rezas. Parte-se do princípio de que o culto festivo da morte tem sua ori-
gem na cultura indígena pré-hispânica. A festa marca o calendário festivo do imaginário da 
cultura popular, celebrada de maneira especial e única. Mistura muito bem o sagrado e o pro-
fano, o medo e a ironia, através do sincretismo religioso do culto à morte.

Logo a seguir, Alonso S. Gonçalves escreve sobre a A angústia em Heidegger e a esperança 

em Moltmann: um diálogo especulativo. O texto se propõe a dialogar com a ideia de angústia 
(Angst), presente no pensamento filosófico de Martin Heidegger. E dentro dessa abertura hei-
deggeriana, abre um diálogo com a teologia de Jürgen Moltmann, mais especificamente, com 
sua concepção de esperança (Hoffnung), por compreender que a esperança pode contribuir 
como uma possibilidade ontológica, a partir da filosofia de Ernst Bloch, para um diálogo espe-
culativo Heidegger-Moltmann.

Bruno Cavalcante de Souza defende, em O Que Fareis Vós Para o Dia Da Festa de Javé? - Uma 

Análise da perícope de Oseias 9:1-9, que o livro de Oseias faz com que se lance olhares atentos 
sobre uma região pouco explorada no que tange a pesquisa bíblica: O Reino do Norte, em suas 
tradições, literatura, dentre outros aspectos relevantes. A perícope que será examinada nesta 
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ocasião, nos mostra um momento difícil na historia do povo. Momento este caracterizado pelo 
promulgar de uma dura sentença como paga a um contexto religioso claramente banalizado e, 
a exemplo do que o próprio texto traz prostituído, onde as alianças estrangeiras são o princi-
pal elemento destacado. Israel haveria de ser devastado, e em fuga, a nação haveria de passar 
por dias extremos na luta pela sobrevivência, no entanto, Oseias tende a demonstrar ao povo 
que Javé não havia se esquecido deles. Como um autêntico mensageiro do amor, o profeta 
demonstra que a aliança haveria de ser restaurada por Javé, que mesmo na adversidade, con-
tinuaria cuidando do seu povo.

Os dois artigos seguintes discutem o tema do Ensino Religioso, sempre controvertido em 
terras brasileiras. Formação de professores do ensino religioso: qual a base epistemológica para 

garantir a formaçâo necessária preconizada na legislação vigente? é o título do trabalho de 
Eliane Maura Littig Milhomem de Freitas. A autora reflete sobre a lacuna percebida no art. 
33 da LDB nº 9.394/96, com a roupagem da Lei nº 9.475/97: estabelece o Ensino Religioso 
Escolar, de matrícula facultativa, como parte integrante da formação básica do cidadão mas 
afirma que caberá aos Sistemas de Ensino regulamentar os procedimentos para a definição 
dos conteúdos e diz que estes  terão de ouvir a entidade civil, constituída pelas diferentes de-
nominações religiosas.

Já o trabalho Antropologia religiosa no ensino religioso: história e análises, de Jerry Adria-
no Villanova Chacon, aborda o Ensino Religioso numa perspectiva histórica e antropológica, 
procurando elucidar o desenvolvimento do ensino religioso no Brasil, primeiro como prática 
de imposição cultural, e agora mais sujeito à uma nova legislação e às recomendações dos Pa-
râmetros curriculares.

A seção de NOTAS é aberta pelo trabalho de Timóteo Monteiro Borba, Os (re)batizadores: 

Primórdios dos batistas e das denominações. Em seguida, está o trabalho exegético de Paulo 
Sérgio de Proença, com Pistas para a leitura e interpretação da Bíblia a partir de Atos 8.26-40 
(Filipe e o eunuco). Rivanildo Segundo Guedes oferece-nos um arrazoado preliminar sobre A 

Sabedoria Judaico-Cristã como forma de conhecimento. Emseguida, Raimundo José Pereira So-
breiro pesquisa A contribuição da maçonaria para a consolidação do protestantismo no Brasil. 
Fechando a seção, Ellen Caroline Rodrigues Barretos discute A Igreja como intermediadora 

entre a aldeia e a cidade.

A seção de RESENHAS traz as apreciações críticas de Ângelo Vieira da Silva sobre o livro de 
Hermisten Maia Pereira Costa, Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo (São Paulo: Parakle-
tos, 2002).

Isto posto, um Feliz Natal a toda a nossa comunidade leitora e um 2016 recheado de ótimas 
leituras e profundas reflexões.

Dr. Afonso M. Ligorio Soares 
Editor
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Interfaces da morte no imaginário  
da cultura popular mexicana

Interfaces of death in the imaginary  
of popular Mexican culture

Rafael Lopez Villasenor1

Resumo: O texto é um ensaio das festa do dia dos mortos com suas diversas faces da morte 
no México. A morte é vivida com muita alegria, muitas flores, comida, e caveiras sorridentes de 
açúcar; a morte é ridicularizada e celebrada com músicas, bebidas alcoólicas e rezas. Partimos 
do princípio que o culto festivo da morte tem sua origem na cultura indígena pré-hispânica. A 
festa marca o calendário festivo do imaginário da cultura popular, celebrada de maneira espe-
cial e única. Mistura muito bem o sagrado e o profano, o medo e a ironia, através do sincretis-
mo religioso do culto à morte. 

Palavras Chaves: Dia dos mortos; morte; ironia; caveira; imaginário popular

Abstract: The text is a test of the feast day of the dead with their various aspects of death in 
Mexico. Death is lived with joy, many flowers, food, and smiling sugar skulls, death is ridiculed 
and celebrated with songs, prayers and alcoholic beverages. We assume that the festive death 
cult has its origins in pre-Hispanic indigenous culture. The festival marks the festival calendar 
of the imaginary of popular culture, celebrated in a special and unique way. Mix well the sacred 
and the profane, fear and irony, through the religious syncretism of the cult of death.

Key Words: Day of the Dead; death; irony; skull; popular imagination.

1  Mexicano, há 25 anos no Brasil. Doutor em Ciências Sociais (Antropologia) pela PUC-SP e Mestre em Ciências da Religião 
pela PUC-SP. Diretor do Centro Cultura Conforti – Curitiba PR. Faz parte do grupo Interdisciplinar da CRB. E-mail: rafamx@
uol.com.br. 
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Introdução

Como mexicano radicado fora do país, é um desafio escrever este texto, que  analisa as diversas 
interfaces da celebração da morte no imaginário popular da cultura mexicano. Sabemos que a morte 
pode ser pensada de muitas maneiras: intelectualmente tornada objeto de especulação filosófica, 
religiosamente como elemento da crença ou da fé, culturalmente como parte da pesquisa e da curio-
sidade humana, mas ao final sempre temos o conhecimento e a experiência da morte alheia, quanto 
experimentaremos a própria morte, esta não se poderá contar.

Em quase todos os povos, culturas e religiões encontramos a ideia da vida após a morte, a 
crença da passagem para um lugar além desta vida, que pode ser alcançado no final da exis-
tência terrena e temporária. No México a diferença está na forma como se vê se enfrenta e se 
vive a passagem deste mundo para o outro, a maneira festiva como são lembrados e recor-
dados os falecidos, com um jeito próprio de brincar com a morte de forma festiva, original e 
irônica. Nesse país, todas as pessoas vivem o sentimento de homenagear aos mortos, mesmo 
que grande parte da população não conheça as origens da celebração, mesmo assim, passou a 
ser uma das festas mais tradicionais e populares do calendário mexicano. Não é por acaso, que 
a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 2003, 
reconheceu a celebração do dia dos mortos na cultura mexicana, como Patrimônio Cultural e 
Imaterial da Humanidade. 

O texto aborda a origem do dia dos mortos, procurando entender suas raízes nas culturas 
indígenas pré-hispânicas de centro America. Também analisa a maneira festiva própria da ce-
lebração do dia dos mortos com suas tradições culturais populares. Inclusive, o texto pesquisa 
as diversas formas de representação da morte, que acontece com humor, afabilidade e até 
com certa ironia tanto nas gravuras, como nas músicas, nas caveiras de açúcar com os nomes 
de pessoas, características que aparecem de maneira clara e precisa na festividade do dia dos 
mortos. Enfim, no dia dos falecidos a população mexicana festeja, se diverte e brinca de forma 
única e irônica com a morte, misturando o sagrado e o profano, criando um sincretismo reli-
gioso cultural e popular, que combina tanto as tradições religiosas do catolicismo, quanto as 
reminiscências da cultura dos povos indígenas criando várias formas de culto à morte.

As origens indígenas do culto aos mortos

As origens da celebração do dia dos mortos tem suas raízes nos rituais que celebravam 
a vida e a morte dos ancestrais, que se realizavam civilizações indígenas há pelo menos três 
mil anos. Muito antes da chegada dos espanhóis era comum a prática de conservar os crânios 
como troféus, e mostrá-los durante os rituais que celebravam a morte e o renascimento. O 
festival do dia dos mortos entre os Astecas, era comemorado no nono mês do calendário solar, 
por volta do início do mês de agosto, e era celebrado por mais de um mês. 

A festa dos mortos estava vinculada com o calendário agrícola pré-hispânico. Comemorada 
na época da colheita, época promissória de festa e de alegria. Seria como o primeiro período 
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de fartura, o primeiro banquete, depois da escassez dos meses anteriores de seca. Ressaltamos 
que, desde muito antes chegada dos Espanhóis, os povos indígenas acreditavam que a vida se 
continuava com a morte, de fato, a vida mesma se alimentava da morte. Para nós cristãos a 
morte é a passagem para a vida eterna, para os Astecas a morte é a maneira de participar com 
as forças criadoras dos deuses. Eles acreditavam que nem a vida, nem a morte lhes pertencia, 
tudo era um capricho dos deuses (GALLEGO, 2007, p. 94). 

Tanto a religiosidade dos povos indígenas Maias como Astecas, em centro America era po-
liteísta, tendo nos deuses a base do ciclo da natureza. Os deuses da morte estavam represen-
tados por meio de caveiras, de fato, a morte para estas culturas era identificada por medo da 
imagem da caveira. O deus da morte dos Maias, por exemplo, era representado com a imagem 
de um corpo humano esquelético.  (Cf. GÓMEZ, 2011, p. 40-41).

Para os indígenas do Vale do México, a vida e a morte eram vistos como processos de as-
sociação e dissociação entre os elementos corpóreos e etéreos de um corpo que serve como 
um repositório para entidades animistas ou espíritos. Acreditavam que ao morrer havia, não 
apenas um mundo no além, mas muitos, e o destino final dependia não de ser bons e piedosos 
nesta vida, mas pela forma como se morria. Então, para a tradição indígena Asteca, os guerrei-
ros que morriam em combate, os escravos que eram sacrificados e as mulheres que morriam 
no parto, comparadas aos guerreiros, pois elas haviam combatido ao de dar à luz para trazer 
uma nova vida, estava designado um mundo luminoso e amplo, chamado Omeyocan, o paraíso 
do deus Huitzilopochtli2 divindade da guerra, lugar de eterno gozo, no qual se celebrava o Sol 
acompanhado com música, cantos e bailes. Existia outro lugar reservado para aqueles que 
morreram de causas relacionadas com a água, os que morriam de afogamentos, o paraíso de-
les era o lugar de Tlalocan espaço de descanso e abundância de Tlaloc3 deus da chuva. Também 
existia o Mictlan que era o lugar destinado aos que morriam de morte natural, habitado por 
Mictlantecuhtli4 e Mictecacihuatl5, senhor e senhora da morte. Era um espaço muito escuro, 
sem janelas, de onde era impossível sair. Finalmente existia o Chichihuacuauhco6, ambiente 
para as crianças que morreram no momento do nascimento e estes iam para os “submundos” 
(na verdade para eles não existia o conceito católico do Inferno), onde em vez de chamas ou 
demônios aterrorizantes, existia o vazio o “nada”, um vazio, estéril e desprovida de qualquer 

2  O nome significa Beija Flor do Sul. Deus do Estado e da guerra Asteca. Considerado o padroeiro da cidade de Tenochitlán  
(hoje cidade do México)  capital do império Asteca. Deus totalmente Asteca.

3  Tlaloc o deus da chuva, o senhor do raio, do trovão, do relâmpago, senhor do inferno (Tlalocan). Era um deus de Teotihua-
can, incorporado pelos Astecas quando conquistaram essa cidade.Tlaloc, divindade central ao culto agrário, responsável pela 
bem-aventuraça no mundo dos mortos. 

4  O nome significa Senhor do Reino dos Mortos. É o deus  governante de Mictlan, camada mais profunda do submundo 
asteca. Considerado um dos mais assombrosos deuses astecas, é representado como uma pessoa vestindo uma caveira com 
dentes salientes, ou como um esqueleto. Sua esposa é Mictecacihuatl.  É o deus regente do signo do Cão no horóscopo asteca.

5  O nome significa Senhora dos mortos. Divindade e rainha de Mictlan, o submundo sobre a vida após a morte junto com o 
marido o deus Mictlantecuhtli.  Seu papel é zelar pelos ossos dos mortos e presidir os antigos festivais dos mortos. Atualmente 
seu culto se confunde também com cultos mexicanos em honra da Santa Muerte.

6  Era o paraíso das crianças. O termo “chiche” significa mama, seio da fêmea de onde mana o alimento e o leite da criança.
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espaço (Cf. CABRERO, 1995). Para as culturas indígenas de Mesoamérica a imortalidade da 
alma e da vida ultra túmulo acontecia ao se desprender do corpo. Para eles a morte não signi-
ficava o fim da existência mas uma mudança de lugar.

Os Astecas acreditavam na transcendência da vida após a morte, ponderada através dos sa-
crifícios humanos, que tinham sua importância religiosa, política e social dentro da cultura As-
teca. Eles acreditavam que por meio dos sacrifícios acontecia a renovação da energia cósmica 
divina, pois os deuses deram a vida ao homem, sacrificando a sua própria. Existia a crença que 
o homem deveria  entregar a vida humana para manter a ordem divina estabelecida. Devemos 
entender os sacríficios dentro da cosmovisão mesoamericana, o sangue representa a vida, é o 
líquido que sacia a sede dos deuses, ou melhor, o Sol, sendo ele mesmo parcialmente consti-
tuído de sangue dos deuses. Assim como a água, o sangue é necessário à vida na terra e à vida 
celestial. Os Astecas acreditavam que o deus Huitzilopochtli deveria receber constantes ora-
ções e ser alimentado com sangue humano, caso contrário, ele morreria e acabaria o mundo. 
Se isso ocorresse, o Sol não mais se moveria pelo céu, a terra ficaria escura e fria, assim todas 
as criaturas pereceriam. A maioria dos sacrificados eram prisioneiros de guerra. Os sacrifícios 
representam a continuidade da vida e justificam as guerras, pois é através delas que se con-
segue os sacrifícios mais valiosos: os mais fortes prisioneiros de guerra (Cf. SANTOS, 2002).

Os enterros na cultura Asteca, eram acompanhados de oferendas com dois tipos de objetos: 
os que o morto havia utilizado em vida, e os que poderia precisar em sua viagem ao submundo 
dos mortos. Desta maneira a elaboração de objetos funerários era diversificada, de acordo com 
o tipo de morte e da personalidade do defunto. Assim os corpos eram enterradas com a rou-
pas e jóias que tinham usado em vida, as cinzas dos que eram queimados se introduziam em 
panelas de barro e nelas ficavam as jóias como propriedade do falecido. Outra tradição era de 
cantar, comer e beber durante o transcurso da cerimônia. Ainda, a dualidade entre vida e mor-
te, se dava através dos rituais de adoração com o objetivo de manter o equilíbrio do universo 
através dos sacrifícios humanos, considerados necessários para permitir o ressurgimento da 
vida. Os mortes eram venerados de tal modo que, existiam algumas datas especiais dedicadas 
ao culto da comemoração dos mortos. 

Na região Mesoamérica, como em muitas outras culturas, se usavam máscaras mortuárias 
com uma dupla função: a de ajudar o falecido para mostrar-lhe o caminho para a vida após a 
morte e, por outro lado, para permitir-lhe que os sobreviventes retivessem a imagem do rosto 
do morto no mundo dos vivos. Os Maias enrolavam os corpos em panos e enchiam sua boca 
de alimento para que na outra vida não lhes faltasse que comer. Os corpos eram incinerados 
ou enterrados no fundo das casas ou em túmulos comuns. Os Astecas também, incineravam 
ou enterravam os corpos dos defuntos, mesmo que as práticas dependiam do estrato social ao 
que estes pertenciam.  (DE LEÓN, 2000).

O catolicismo introduzido pelos espanhóis tentou, mas não conseguiu mudar o passado 
pré-hispânico do culto aos mortos, apenas através do tempo fomentou-se uma nova forma re-
ligiosa, criando um sincretismo religioso. Destacamos que, por mais que os missionários cató-
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licos tentaram acabar com os costumes indígenas do culto aos mortos, somente conseguiram 
modificar estas tradições e transferir a celebração para a data da festa cristã do dia de “todos 
os santos” e dos “fieis defuntos”, nos dias 01 e 02 de novembro, de cada ano. Mas, a tradição 
da comemoração dos mortos permaneceu mais ou menos semelhante ao costume dos povos 
indígenas. 

Como parte da herança cultural das tradições indigência, a população  foi dando cada vez 
mais destaque à festividade do dia dos mortos, fazendo parte do imaginário popular mexica-
no, passando a ser vivido de maneira original, sincrética, misturando o sagrado e o profano, a 
cultura indígena e o catolicismo popular. A festa passou a fazer parte da resistência indígena, 
das raízes nativas, sobretudo da cultura Asteca e Maia destruída, em grande parte, pelos colo-
nizadores espanhóis. Atualmente, é a festa que a morte invade a vida e a vida invade a morte, 
como dois movimentos do mesmo evento que dão sentido à existência humana.

As interfaces da festividade do dia dos mortos

No México, onde a maioria dos habitantes pertencem à religião católica, existe uma varie-
dade de cerimônias sincréticas em torno da morte, que misturam o sagrado e o profano de 
maneira original e irônica, que pode ser considerado por quem não conhece  a cultura mexica-
na, um deboche do sentimento da dor da morte. A festa do dia dos mortos marca o calendário 
festivo do imaginário da cultura popular mexicana. Esta festividade é celebrada de maneira 
especial e única no mundo, nos dias 01 e 02 de novembro, conservando tradições regionais 
próprias das culturas tradicionais de cada lugar e família. Nesta data se recordam e se home-
nageiam todos os entes queridos que passaram para “outra vida”. É uma devoção popular que 
mistura o sagrado e o profano, o medo e a ironia. Nesta data, a morte é ridicularizada em char-
ges, caveiras de açúcar com nomes, pão dos mortos7, músicas, bebidas alcoólicas, entre muitas 
outras formas de ser celebrada. 

A celebração da festividade pode variar de região para região, mas tem uma estrutura pa-
recida. Em todas partes do território mexicano é uma festa popular, onde o povo com seu 
imaginário se diverte de maneira original com a ideia da morte. É uma festividade muito colo-
rida, celebrada com uma alegria irônica, com oferendas de comidas, flores, bebidas alcoólicas, 
incenso, velas e rezas. Esta celebração pode ser nos túmulos dos cemitérios ou nos altares aos 
mortos feitos nas casas das famílias. 

Neste dia, não podem faltar as caveiras sorridentes de açúcar com nome das pessoas, o pão 
do morto, as bandeirinhas de papel colorido que decoram ruas e cemitérios para celebrar a 
vida que invade a morte.  Neste sentido, o poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz, na obra El labe-

rinto de la soledad, afirma: “o mexicano está familiarizado com a morte, brinca com ela, acaricia-a, 
dorme com ela, comemora-a...” Para o autor, os mexicanos gostam de falar sobre a morte, inclusive 

7  É um pão doce enfeitado com diferentes figuras, desde simples formas redondas até crânios, adornados com figuras do 
mesmo pão em forma de osso polvilhado com açúcar.
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cada mexicano leva a sua caveirinha ao lado esquerdo, conversei com ela e ainda zomba dele, 
a chama de mil maneiras: “la Calaca, la Catrina, la huesuda, la Parca, la Dientona, la Flaca, la 

Pálida, la Pelona la  tía de las muchachas y la chingada tienen un referente mortuorio8”.

Nesta festividade, as Igrejas Católicas oferecem missas especiais para os defuntos nos ce-
mitérios e nas igrejas. Este dia é considerado particular para a visita dos cemitérios,  para 
levar flores, velas, alimentos e passar o dia no campo santo. Também, nos cinemas das cida-
des podemos encontrar filmes próprios para esta ocasião, as rádios tocando músicas e lendas 
especiais pelo dia dos mortos, a imprensa pode publicar as tradicionais caveiras literárias, 
algumas famílias fazem em casa seus altares dos mortos; sem esquecer que as crianças pedem 
aos adultos sua caveira de açúcar. Estas manifestações culturais mostram que “a vida é a morte 
e que a morte é a vida” (PAZ, 2000), em outras palavras, no México neste dia, quem pensa a 
morte, celebra e pensa também a vida. 

Entre as tradições deste dia, têm um destaque especial, os altares de oferendas aos mortos. 
Eles são preparados nas casas das famílias e podem variar de região para região, mas com uma 
estrutura parecida. Eles iluminam a memória dos familiares e amigos que os falecidos deixa-
ram. No altar se colocam as fotografias dos familiares e amigos falecidos com velas para cada 
alma, as flores sempre ocupando um lugar especial representando a brevidade da vida. Flores 
coloridas decoram e alegram o ambiente, em que não pode faltar a cempasúchitl, uma flor 
alaranjada clássica para a ocasião.  O altar aos mortos é um dos ritos de mais populares, este 
rito não é pensado com saudade ou nostalgia do ente querido que morreu, mas sempre trans-
corre num âmbito de alegria em que se misturam música com a ironia. (Cf. GALLEGO, 2007, p. 
96).  Também no altar aos mortos, não podem faltar, as toalhas bordadas, as velas, as flores, o 
incenso, a comida e as bebidas. Os esqueletos femininos são enfeitados com perucas e batom. 
Sobre o altar, além das imagens da Virgem de Guadalupe e de santos, há fotos, instrumentos de 
trabalhos e de diversão dos falecidos.

Os materiais mais usados na constituição do altar do dia dos mortos têm seu significado, 
aqui fazemos referência apenas para o retrato da pessoa falecida, que lembra a alma que vi-
sitará a casa na noite de 2 de novembro; o quadro ou pintura das almas do purgatório que 
compõe o altar, serve para pedir a saída do purgatório pela alma do defunto, no caso de se 
encontrar lá; os círios do altar, ainda mais se são roxos, são sinal de luto; os quatro círios colo-
cados em cruz representam os quatro pontos cardiais, de maneira que a alma pode orientar-se 
até encontrar seu caminho.

Como foi dito, os cemitérios são visitados, principalmente no dia 02 de novembro de cada 
ano, dia dos mortos, ai se fazem grandes festas, inclusive com o consumo de álcool, bebida leva-
da tanto para os mortos, quanto para os vivos. Os túmulos são adornados com papeis picados 
coloridos, flores e muitas homenagens que vão desde respeitosas velas a todo tipo de souvenir 

8  Esta frase contem palavras com um sentido cultural muito profundo que podemos traduzir mais ou menos como: “a cavei-
ra, a elegante, a ossuda, a ceifeira, a dentona, a magra, a pálida, a careca, a tia das moças e a tristeza têm um referência com a 
morte”. 
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e decoração típica da festa, seja ela respeitosa ou totalmente satírica. Também os túmulos são 
limpados e arrumados nos dias que antecedem o dia dos mortos, este dia servem para serem 
usados na festa familiar com os mortos, que pode até assustar aos mais conservadores. 

O povo mexicano costuma ir ao cemitério para ficar e passar o dia inteiro em companhia 
dos mortos, como se estes estivessem vivos e participassem da festividade. Sobre os túmulos 
se reza, come-se, bebe-se e se festeja. A morte não assusta, o cemitério se transforma numa 
grande praça de alegria, de festa com cantos, música e danças. Neste dia, a prioridade principal 
não é a oração de sufrágio dos falecidos, mas a alegria de se sentir bem próximo dos parentes 
falecidos. As tradições da festividade, no imaginário popular festivo, humanizam a morte atra-
vés da convivência serena com ela como  acontecimento natural da vida. O povo olha para ela 
como parte integrante da vida, sem perder o sentido da crença na vida futura.

Em alguns lugares do país na visita ao cemitério costuma-se levar cestas com alimentos 
para fazer piquenique, beber tequila para brindar pelos que partiram e até contratar bandas 
de música típica como o “mariachi9” que cantam homenageando os mortos e satirizando a 
morte. Algumas pessoas costumam deixar bebidas alcoólicas no tumulo, elas acreditam que 
pela noite os mortos podem sair dos túmulos e beber tequila ou outras bebidas, junto com a 
comida que lhes foi ofertada pelos familiares. O dia dos mortos é um dia de festa e prazer, por 
isso é fundamental a música, a comida, as flores, as bebidas para alegrar essa data dos que par-
tiram para outra vida (cf. GALLEGO, 2007, p. 97). Enfim, nesta data as pessoas levam a refeição 
para os mortos, onde pode se passar o dia lavando os túmulos e decorando-os com muitas flo-
res. Lá se reza, se chora de saudade, se canta e, eventualmente, se embriagam, porque, afinal a 
morte é um fenômeno inseparável da vida. A melhor forma de enfrentar a morte é rir e brincar 
com ela como parte da vida (Cf RODRIGUEZ, 2011).

A celebração é vivido de uma maneira totalmente original, diferente da visão do pensamen-
to da modernidade, que criou o mito da vida e da eterna juventude. Para o mexicano a morte 
não é vista como um choque, como um sentimento traumático, como um vazio total, como 
afirma Edgar Morin:

O horror da morte é a emoção, o sentimento ou a consciência da perda de sua indi-
vidualidade. Emoção-choque, de dor, de terror ou horror. Sentimento que é de uma 
ruptura, de um mal, de um desastre, isto é, sentimento traumático. Consciência, en-
fim, de um vazio, de um nada, que se abre onde havia plenitude individual, ou seja, 
consciência traumática. (MORIN,1997, p. 33).

A  morte no México, da sentido à vida, porém a vida tem dificuldades para aceitar e com-
preender a morte, mesmo sabendo que cada dia que passa vivemos e morremos um pouco. 
“Cada instante se vive e se morre. Todo mundo sabe que esse caminho é inevitável” (GÓMEZ, 
2011, p. 40). Mesmo tendo consciência da realidade da morte, na modernidade a inquietação 

9  O mariachi é um grupo artístico de música folclórica e típica popular mexicana, que na sua origem conjugavam os ritmos 
nativos com as músicas vindas da Europa. 
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diante da morte segue presente, isso leva a termos crenças, mitos e tradições em torno dela, 

gostaríamos sermos eternos neste mundo, mas sabemos que é impossível.

No processo da vida para muitas pessoas “ao ver o processo de envelhecer é de que o ser 

humano, rejeitando a morte como rejeita, recusando-a com todas as suas forças, tende a rejei-

tar também a velhice” (SANTOS, 2003). Para Edgar Morin (1997, p. 320), a velhice e a morte 

estão inscritas na herança genética humana e que são “coisas normais e naturais, porque uma 

e outra são universais e não sofrem qualquer exceção entre os mortais”. Esta dura realidade 

é rejeitada pela humanidade, por serem cruel e não cede espaço para qualquer alternativa 

diferente do envelhecimento e a finitude. Talvez por isso, no imaginário da cultura popular 

mexicana, se brinque e se diverte com a morte, fazendo com que o sentimento que poderia ser 

de dor, saudade e tristeza pela perda de um ente querido, se transforma em ironia e deboche.

Outra tradição, do dia dos mortos, é dar de presente aos amigos e familiares uma caveiras 

de açúcar, com os seus nomes escritos na fronte da caveira, para recordar a todos que uma 

dia todos morremos e seremos também caveiras. Esta forma de celebrar esta data é também 

uma maneira de conviver e preparar crianças e adultos para a dura realidade da morte, como 

parte inevitável da existência humana. Todo o folclore da morte, nos mostra que no México os 

mortos não se vão totalmente, seguem sendo um personagem vivo e presente de uma outra 

maneira no imaginário popular. Assim a consciência da morte para a cultura mexicana passa a 

ser um “amigo” não distante e fruto da consciência humana:

A consciência da morte não é algo inato, e sim produto de uma consciência que capta 

o real. É só “por experiência”, como diz Voltaire, que o homem sabe que há de morrer. 

A morte humana é um conhecimento do indivíduo.” (MORIN,1997, p. 61).

Esses e muitos outros conjuntos de idéias movem o homem num sentido positivo diante do 

fenômeno da morte, proporcionando qualidade de vida, cujo intuito é aproximar-se do mistério 

do “morrer” mesmo sabendo que é indecifrável, porém com quem o povo mexicano pode brincar. 

Esta festividade demonstra que para o mexicano, a vida e a morte não são antagônicos, 

mas um processo que ocorre durante o curso de vida do ser humano, iniciando-se com o nas-

cimento e terminando com a morte. (Cf. SANTOS,2003).  A comemoração do dia dos mortos 

nos lembra que somos mortais, estamos feitos pela tempo, porém há maneiras de pensar que 

a morte não é fim de tudo, mas o começo de uma nova realidade, que o povo mexicano apre-

senta através da cultura popular, ridicularizada ironicamente na festa dos mortos. Para Otavio 

Paz (2000) “tudo funciona como se a morte não existisse”. Também, para o autor “no México 

moderno, a morte deixou de ser o trânsito para o além, agora é o seu amor mais permanente, 

seu brinquedo favorito”.
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Representação irônica da morte

A representação irônica da morte no México foi desenvolvida ao longo da história do país, 
por vários artistas10, mas entre eles se destaca o grande gravurista José Guadalupe Posada11, 
que através do humor, da afabilidade e até com certa afeição representa a morte de maneira 
própria e irônica. Ele foi célebre por seus desenhos e gravuras sobre a morte. Foi este grande 
artista quem consolidou a festa do dia dos mortos, por suas interpretações da vida cotidiana 
e atitudes do mexicano por meio de caveiras atuando como gente comum. Atualmente sua 
produção artística é usada na confecção de esqueletos e de caveiras com açúcar, lata, madeira, 
papel, argila e osso. Os esqueletos e caveiras podem representar políticos, pessoas da alta so-
ciedade, operários ou engraxates de forma ridícula, alegre e irônica, brincando lado a lado com 
a dança da morte (Cf. GALLEGO, 2007).

Uma das muitas representações da morte de Posada. 

No começo do século XX, o gravurista José Guadalupe Posada, dedicou sua agilidade artísti-
ca para representar a morte de maneira original, deu destaque especial à morte no imaginário 
da cultura popular mexicana. Ele começou a usar imagens de esqueletos que procuravam re-
tratar as vaidades dos poderosos da época, juntamente com o as desigualdades sociais exis-
tentes. Fez muitas caricaturas da morte com conotações políticas, criando assim, a tradição de 
criar caveiras no dia dos mortos, com o nome dos políticos e personagens da alta sociedade 
da época; esta tradição continua até hoje, realizada de forma contínua, como forma de criticar, 
denunciar ou ridicularizar os políticos e os poderosos. Este jeito humorístico deu a possibi-
lidade de representar e falar de morte de maneira irônica, rindo e brincando (GÓMEZ, 2011, 
p. 45 ). Posada tinha ideias claras e progressistas, que as manifestava ao desenhar caricaturas 
satíricas da morte. Na ironia da morte encontrou a maneira de desenvolver a crônica da vida 
mexicana de sofrimento do povo. Sua vasta produção gráfica, estimada em mais de vinte mil 

10  Os artistas que  mais realçam a representação irônica da morte estão: Manuel Manilla (1830-1890),  José Guadalupe Posa-
da (1852-1913) e Diego Rivera (1886-1957).

11  José Guadalupe Posada nasceu em 1852 na cidade de Aguascalientes e morreu em 1913 na cidade do México. Foi um gra-
vurista e cartunista mexicano que brincou com a morte de maneira muito original e com grande ironia.
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ilustrações, com extraordinária originalidade, imaginação e grande sentido humorístico da 
morte.  

A Catrina se destaca  entre a criação do artista e gravurista Guadalupe Posada, como uma 
metáfora para a alta classe social mexicana na época do ditador Porfírio Diaz12. A Catrina pode   
ser de várias formas. Às vezes alegre, alegre em festas vestido com a elegância e sensualidade 
com roupas da alta sociedade do início do século XX e finais do XIX, outras vezes, apenas um 
chapéu sem roupas aparecendo apenas o esqueleto. Esta caveira originalmente batizado de 
“La Calavera Garbancera” para criticar aqueles que eram conhecidos apenas como “Garbance-

ros13”, isto é, pessoas que tinha sangue indígena, mas fingiam ser europeus, negando as suas 
raízes e sua cultura.

A caveira Catrina de Posada

A Catrina de Posada é apenas uma caveira sem roupas, mas com um chapéu, desta forma, o 
autor criticava de maneira irônica aqueles que queriam aparecer um estilo de vida que não era 
deles. Para José Guadalupe Posada, “a morte é democrática, porque afinal de contas, morre a 
loira, a morena, os ricos, os pobres, todos acabam se convertendo em caveiras.” Para este autor, 
morremos sempre, a morte é igual para todos, morre o velho, farto de dias, mas morre também 
o jovem, sedento de vida; morre o rico cheio de bens materiais como morre o pobre despo-
seído de tudo; morre o doente hospitalizado, como também quem tem saúde; a morte não faz 
distinção de gênero, raça, cor... ela pode aparecer no momento inoportuno, menos esperado 
e da maneira menos anunciada. Talvez por esta razão, as diferentes sociedades e culturas do 
mundo têm distintas formas específicas de lidar com a morte.

Em alguns lugares do território mexicano, ainda existe outra faceta bastante obscura, am-
bígua e irônica da morte, conhecida como o culto à “Santa Muerte”, figura “sagrada” e venera-

12 Porfírio Diaz (1830 - 19150 militar e político mexicano, foi presidente da republica por vários períodos políticos durante 
34 anos seguidos  de 1865 até 1910, quando começou a revolução mexicana com a bandeira de melhores condições de vida 
para o povo. A sua ditadura é conhecido como Porfiriato. 

13 Garbaceros vem da palavra “garbanzo” que significa grão de bico. Eram vendedores ambulantes das ruas da Cidade do Mé-
xico.
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da, resultado do sincretismo entre crenças católicas e tradições indígenas. Tem muitas repre-
sentações, mas uma das mais comuns é com a corporatura esquelética, vestida com um longo 
manto e carregando um ou mais objetos. O manto costuma ser branco, mas representações da 
figura variam significantemente de pessoa a pessoa de acordo com o pedido do devoto ou do 
ritual a ser apresentado. Este culto era clandestino até poucos anos atrás, as orações, rezas e 
outros rituais eram feitos de maneira privada, em casa, mas nos últimos anos a veneração tor-
nou-se pública, sobretudo entre os habitantes da Cidade do México.  Os devotos fazem altares 
e oferecem velas, frutas e tequila em troca da realização de seus pedidos e desejos relaciona-
dos com amor, emprego e saúde.

Duas figuras das muitas representações da “Santa Muerte”

Para muitos indivíduos a “Santa Muerte” é considerada como o anjo da morte, carregando 
uma gadanha e uma balança. Ela também pode estar vestida com um manto vermelho e uma 
coroa dourada; nesta forma, muitas pessoas a veem como uma variação de Nossa Senhora de 
Guadalupe, inclusive sua festa oficial para seus seguidores é o 15 de agosto, festividade oficial 
da Igreja Católica da Assunção de Maria. Esta figura enigmática e obscura é considerada como 
parte do fruto do sincretismo religioso no imaginário da cultura popular mexicana. Porém, a 
Igreja Católica repudia e condena este tipo de devoção, ainda considera o culto como ofensivo 
e satânico, mas a maioria de seus seguidores não se importam com esta postura (Cf. AMBRO-
SIO, 2003). 

Segundo a tradição, o culto da morte tem suas raízes na cultura indígena há mais de três 
mil anos. Na cultura Asteca a deusa Mictecacihuatl era conhecida e invocada como a Senhora 
dos Mortos, pois acreditava-se que ela nasceu e a seguir foi sacrificada, junto com ela também 
estava Mictecacihuatli seu esposo, ambos eram conhecidos como os terríveis senhores da es-
curidão e da morte, aos que eram encomendados os defuntos e eram invocados para obter 
favores da morte. A colonização espanhola conseguiu diminuir seu culto, mas não o erradicou. 
Na atualidade, foi fortificada a devoção à morte ao acreditar e difundir um mito popular da 
década de sessenta, em que um agricultor, do estado mexicano de Veracruz, afirma ter rece-
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bido a aparição da imagem da “Santa Muerte”, ao lado de sua casa, esta crença intensificou e 
fortificou a veneração à morte.

 O culto à “Santa Muerte” está presente em pequenos setores da sociedade mexicana, sobre-
tudo na classe mais popular, trabalhadora e urbana, embora nos últimos anos por causa da imigra-
ções, também se estendeu aos Estados Unidos. Um grande número de pessoas que praticam o culto 
da morte estão desiludidos com a dominação institucional da Igreja Católica e com a incapacidade 
dos santos católicos de livrá-los da pobreza e da miséria; em outras palavras, os baixos recursos e a 
exclusão da economia do mercado formal, entre outros aspectos, levam ao culto desta figura enig-
mática. A devoção atrai os indivíduos que estão em situações extremamente difíceis, sem esperança, 
mas também existe esta devoção por parte de pequenos setores de profissionais da classe média e 
até mesmo de pessoas ricas. Alguns dos seguidores mais devotos são também indivíduos associados 
com o crime organizado ligado ao narcotráfico, que vivem à margem da lei e da sociedade.  De novo 
enfatizamos que, o fenômeno da veneração à morte acontece, particularmente, na classe mais po-
pular, nas regiões mas pobres e as vezes, extremamente afetadas pela violência dos cartéis do crime 
organizado no México14 (Cf. ARAUJO, 2007).

Considerações finais

A maneira original de celebrar a morte no México, não pode ser entendida sem perceber 
a sua origem na cultura tradicional indígena, no culto ancestral aos mortos, como parte inte-
grante da vida. É uma das formas de resistência do povo mexicano de conservação das tradi-
ções indígenas, dando-lhes uma re-significação sincrética nas diversas interfaces culturais no 
folclore popular. As velas, as flores, as caveiras de doce, o incenso, as comidas e as bebidas nos 
remetem diretamente às tradições dos cultos pre-hispânicos aos mortos. 

Pensar a morte a partir das interfaces do imaginário da cultura popular mexicana nos faz 
pensar que a morte é um processo da vida, não se morre de maneira instantânea, cada dia 
vivido é um dia mais perto da morte, por isso devemos nos familiarizar com a fim da nossa 
existência. Pensar a morte significa pensar a vida, não se pode pensar em viver sem lembrar do 
morrer: viver é morrer. Como se diz popularmente: “só morre quem está vivo”. Nascer, crescer, 
viver e morrer fazem parte do processo biológico. “Biologicamente, estamos sempre morren-
do: células morrem, são eliminadas e surgem outras” (BRUSTOLIN, 2008, p. 207).

Ainda esta festividade nos recorda que, todos somos seres mortais por sermos feitos de 
tempo e de história, embora a modernidade criou o mito da vida e da juventude vendo a morte 
e a velhice como o pior fracasso da ciência. A vida e a morte são companheiras inseparáveis, 
mistérios inesgotáveis. A morte mostra quanto o ser humano é frágil, pequeno e revela o limi-
te da natureza humana. Mas para os mexicanos esta realidade é pensada e vivida de maneira 
irônica, própria e original.

14  De acordo os últimos dados disponíveis, pelo menos 70 mil pessoas morreram vitimas da violência no Mexico, incluindo 
os criminosos dos cartéis do narcotráfico, os membros das forças de segurança nacional e os civis inocentes.
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A festa do dia dos mortes, no imaginário da cultura popular mexicana, tem prevalecido 
como rito, cultura e festa. Ao longo do tempo foram-se juntando ritos católicos com os ritos 
locais indígenas, criando um sincretismo, misturando formas de devoções de origem cristã 
com cerimônias centenários das antigas culturas indígenas, desta forma, o povo criou uma co-
memoração única no mundo, celebrando de maneira alegre, feliz e irônica a festa dos mortos. 
Festejando e se divertindo de forma única e irônica, misturando o sagrado e o profano, crian-
do uma maneira única no mundo de lidar com a realidade da morte e do além. Desta forma o 
imaginário popular da cultura mexicana, vê a morte de maneira diferente à cultura da moder-
nidade, que criou o mito da vida e da juventude e não aceita a velhice e a morte. O sofrimento 
e a dor continuam sendo um tabu, a educação que recebemos é para fugir destas situações, 
quando enfrentamos esta realidade, procuramos explicações às vezes absurdas, dificilmente 
pensamos que elas fazem parte da vida. 

Na modernidade a morte é uma derrota para a ciência. Esquecemos que ao nascermos pas-
saremos por momentos de alegrias e tristezas, saúde e de doença, de sofrimento e de conforto, 
até o dia em que morreremos. Sabe-se que se vive na espera da morte, por que se a morte não 
tem sentido, também a vida não faz sentido. Porém, a filosofia do mundo moderno pretende 
suprimir a morte, a dor, o envelhecimento; é diferente no imaginário da cultura mexicana, que 
ensina que, à morte persiste, acreditando que os mortos não morreram totalmente, mas con-
tinuam vivos na memória do imaginário popular.

O sentimento da morte que poderia ser de dor, tristeza e perda transforma-se, na no imagi-
nário da cultura popular mexicana em motivo de festa, de maneira especial o dia dos mortos. 
Os limites da vida podem também nos ajudar aceitar a morte de maneira natural, como parte 
da vida. A morte é uma fase de um ciclo infinito. A festa do dia dos mortes pode ter o propósito 
de preparar crianças e adultos com a dura realidade da morte, sabendo que esta é parte inevi-
tável da existência humana. Enfim, o ser humano é um ser finito que deve aprender a morrer. 
Enquanto se vive se morre; “a morte é uma presença a cada instante da vida, e não apenas um 
acontecimento que vem ao encontro de modo extemporâneo, decretando o fim de tudo (BRUS-
TOLIN, 2008, p. 216).
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A angústia em Heidegger e a esperança  
em Moltmann: um diálogo especulativo

Anxiety in Heidegger and hope  
in Moltmann: a speculative dialogue

Alonso S. Gonçalves1

Resumo: O texto se propõe a dialogar com a ideia de angústia (Angst), presente no pensa-
mento filosófico de Martin Heidegger. Para o filósofo existencialista, a angústia é uma manifes-
tação do Dasein, ou seja, a existência humana se reconhece contingente como ser-no-mundo 
tendo na angústia o elemento que coloca o ser em movimento nas condições da existência, 
dando a ela (a angústia) uma dimensão ontológica. Por outro lado, está diante do ser a possibi-
lidade de superar a angústia por meio da transcendência, dando, portanto, um sentido ao ser. 
É dentro dessa abertura heideggeriana que o presente artigo procura abrir um diálogo com 
a teologia de Jürgen Moltmann, mais especificamente, a sua concepção de esperança (Hoff-
nung), por compreender que a esperança pode contribuir como uma possibilidade ontológica 
a partir da filosofia de Ernst Bloch para um diálogo especulativo Heidegger-Moltmann. 

Palavras-chave: filosofia – angústia – teologia – esperança. 

Abstract: The text proposes to engage with the idea of anguish (Angst), present in the 
philosophical thought of Martin Heidegger, since for the existentialist philosopher anguish is a 
manifestation of Dasein, that is, human existence is recognized as contingent be- in the world 
in trouble with the element that puts the be moving in the conditions of existence, giving it 
(distress) an ontological dimension. On the other hand, is the presence of being able to over-
come the trouble by transcending, giving thus a sense of being. It is within this Heidegger ope-
ning that this article seeks to open a dialogue with the theology of Jürgen Moltmann, more spe-
cifically, its concept of hope (Hoffnung), to realize that hope can contribute as an ontological 
possibility from the philosophy of Ernst Bloch to a speculative dialogue Heidegger-Moltmann.

Keywords: philosophy – anguish – theology – hope.

1 * Licenciado em Filosofia (ICSH); Mestre em Ciências da Religião (UMESP). 
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Introdução

Propor um diálogo entre dois conceitos (angústia e esperança) igualmente caros a dois 
pensadores profícuos e rigorosos como é Martin Heidegger e Jürgen Moltmann, se constitui 
em um exercício especulativo que requer, naturalmente, continuidade.

Aqui interessa em fazer alguns apontamentos tendo como interlocutores Heidegger-Molt-
mann, ciente da dificuldade em termos de proposta de trabalho. Enquanto o primeiro foca o 
ser e seu prolongamento no tempo; o segundo tem na esperança e na história o aporte neces-
sário para colocar em movimento uma concepção de existência que leva em consideração o 
ainda-não do futuro. 

O objetivo desse texto é articular o conceito de angústia (Angst) em Heidegger e esperança 
(Hoffnung) em Moltmann. A proposta do diálogo especulativo é focar a angústia como condi-
ção do Dasein, de outro modo, como abertura ontológica; olhar a esperança como ontologia, a 
partir de Bloch; num terceiro momento articular a Angst e o possível diálogo com a Hoffnung 
em Moltmann. 

A angústia como condição ontológica em Martin Heidegger

Martin Heidegger dedicou todos os seus esforços a investigar o sentido do ser. A sua Mag-
num Opus surgiu em 1927. Ser e tempo é considerada uma das maiores obras da filosofia 
que procurou interpretar e entender o ser, o alvo fundamental da construção filosófica hei-
deggeriana questionando o esquecimento do ser como problema filosófico. No seu empenho, 
Heidegger quer formular uma nova ontologia, totalmente dirigia ao problema do ser. Assim, 
ele concentra em sua filosofia o ser humano (o Homem), uma vez que somente este ente2 é o 
único ente privilegiado que pode ter acesso ao ser, ou seja, é o único ente que pode perguntar 
pelo ser. Quando Heidegger pergunta: qual é o ente do qual poderemos extrair o sentido do 
ser? Qual é o ente no qual deve ter início à abertura do ser? O ponto de partida é indiferente 
ou existe um ente que pode reivindicar a primazia? (HEIDEGGER, 2005, p. 32). É o ente. Por 
ter uma relação com o ser, esta primazia pertence ao ente. Ele é capaz de abarcá-lo; de per-
cebê-lo; de questioná-lo. A este ente, que pergunta pelo sentido do ser, Heidegger chamou de 
ser-aí (Dasein). Com isso, Heidegger quer caracterizar o ente que tem a capacidade de buscar 
o sentido do ser. O Dasein quer expressar a condição do ser-no-mundo, presença no mundo 
como condição; mundo como um conjunto de instrumentos e possibilidades para o Dasein. 
Um ser-no-mundo também é um ser-com-os-outros, como um desdobramento. Nesse sentido, 
o ser não é pensando como um solitário no mundo. O ser-com-os-outros é a condição de parti-
cipar do mundo com os outros e dele vivenciar as projeções das ações e dos comportamentos 
(REALE & ANTISERI, 2006, p. 204-205). Para Heidegger, o ser-aí é o único ente que pode com-
preender o traço constitutivo de seu ser no mundo.

2  Em Heidegger é o ser-que-existe ou o ser-concreto. 
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A capacidade de existência, por outro lado, não se dá na contingência do mundo. O ser não 
está estagnado como um ser-no-mundo. A sua existência se dá para fora, como abertura, que é 
a busca de sentido, como transcendência.3 É na transcendência que se dá a liberdade humana 
para Heidegger.

A angústia (Angst) em Heidegger não se dá de maneira psicológica. Ela encontra-se onto-
logicamente na condição humana e dela se torna inescapável. Marilena Chauí (1996, p. 8-9) 
quando comenta Heidegger e o seu conceito de angústia, ressalta que para ele a Angst é, dentre 
todos os sentimentos, no sentido de profundidade, e modos de existência, o que pode recon-
duzir o ser humano ao encontro de sua totalidade como ser. Para dar conta do ser-no-mundo, 
Heidegger encontra na angústia o suporte metodológico para dizer que o ser tem na angústia 
a possibilidade de abertura fenomenológica do ser-aí (HEIDEGGER, 2005, p. 245). Aqui, a dis-
posição fundamental da angústia se dá como uma abertura privilegiada do Dasein no mundo 
(HEIDEGGER, 2005, p. 247). A condição que o Dasein percebe o mundo se dá na angústia 
(SAFRANSKI, 2005, p. 194). É a partir dessas condições que Heidegger se pergunta: “em que 
medida a angústia é uma disposição privilegiada? Será de fato que, na angústia, a pre-sença 
se coloca diante de si mesma a partir de seu próprio ser, a ponto de, numa perspectiva feno-
menológica, o ente revelado na angústia chegar a se determinar em seu ser [?]” (HEIDEGGER, 
2005, p. 247). Está colocada a questão para o ser-aí. É a partir da angústia que Heidegger 
estabelece um conflito: “fugir de novo para o esquecimento de sua dimensão mais profunda, 
isto é, o ser, e retornar ao cotidiano; ou superar a própria angústia, manifestando seu poder 
de transcendência sobre o mundo e sobre si mesmo” (CHAUÍ, 1996, p. 9). Como bem observa 
Rüdiger Safranski (2005, p. 193): “assim a angústia pode ser duas coisas ao mesmo tempo: 
angústia do mundo e angústia da liberdade”. É um estar lançado-aí sem uma determinação 
evidente: “a angústia também não ‘vê’ um ‘aqui’ e um ‘ali’ determinados, de onde o ameaçador 
se aproximasse” (HEIDEGGER, 2005, p. 250). Por não ter um aonde para se deslocar, “o que 
caracteriza a angústia é o fato do ameaçador não se encontrar em lugar algum” (HEIDEGGER, 
2005, p. 250). O ser-aí desconhece – uma vez que a compreensão é algo posterior e, a angústia, 
por sua vez, é ontológica –, a razão do angustiar; desconhece o sentido de tal abertura. Se hou-
vesse uma razão seria essa: “angústia se angustia pelo próprio ser no mundo” (HEIDEGGER, 
2005, p. 251). É nesse sentido que Heidegger pontua que é justamente aí que se dá a abertura 
do mundo para o Dasein (HEIDEGGER, 2005, p. 250). Nesse sentido, a angústia não pode ser 
conceitual, antes a angústia traz a pergunta e não possui conteúdo determinado, não sendo 
possível, então, determinar a sua origem, apenas a sua abertura. 

O abrir-se para o mundo é vivenciar aquilo que Heidegger chama de vida autêntica, ou seja, 
uma vida que não está submersa nas circunstâncias da vida, em outras palavras, a vida autên-
tica se dá no viver-para-a-morte (REALE & ANTISERI, 2006, p. 207). O viver-para-a-morte é 
assumir a existência tendo consciência do nada, como condição do ente. Nesse caso, a angústia 

3  Quando o termo transcendência surgir é no sentido fenomenológico, ou seja, aquilo que caracteriza o ser humano e sua 
consciência que o impulsiona na direção do mais-além, sendo, ao mesmo tempo, distante. 
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põe o ser-aí diante do nada, ou seja, do nada de sentido; do nada da própria existência (REALE 
& ANTISERI, 2006, p. 207). “Aquilo que a angústia se angustia é o nada que não se revela em 

parte alguma” (HEIDEGGER, 2005, p. 250). Em Heidegger, a existência, em sua dimensão onto-
lógica e fenomenológica, está aberta a um não-ser, de outro modo, estar-se fadado à finitude e 
por estar fadado a ela, o caminhar para a morte como se torna uma realização do ser-aí.

O contrário de uma existência-autêntica é uma existência-inautêntica. Esta se dá quando o 
ente tem medo da angústia diante da morte. A fim de obnubilar essa realidade, busca-se subterfú-
gios para se ocupar com o intuito de amenizar a condição de ser-para-a-morte (REALE & ANTI-
SERI, 2006, p. 207). Uma existência-autêntica vive autenticamente quando leva em consideração 
a morte, o fim da própria existência (MODIN, 2003, p. 189).    

Haveria a possibilidade de dialogar com Heidegger na tentativa de colocar outro discurso 
para o ser-aí que não seja a morte? Uma vez que para Heidegger o viver autêntico se dá quando 
ouve o futuro e as suas possibilidades, haveria a oportunidade em estabelecer outra perspectiva para 
o conceito de angústia heideggeriano? Sendo que para Heidegger (2005, p. 251) “o angustiar-se 
abre, de maneira originária e direta, o mundo como mundo”, não estaria nessa abertura à possibili-
dade de haver uma dimensão ontológica que não seja meramente a angústia, mas sim a esperança 

(Hoffnung)? 

Tarefa que se propõe é preliminar contendo um caráter meramente especulatório. Há prin-
cípio a necessidade de conceituar a esperança em seu sentido ontológico, uma vez que o objetivo 
é dialogar Heidegger com a teologia da esperança de Jürgen Moltmann. Para esse intento, será 
necessário apropriar-se da filosofia da esperança de Ernst Bloch. Uma vez buscando em Bloch a 
esperança como o sentido do ser, essa perspectiva se diferenciaria de Heidegger que desloca o ser-

-aí para a morte. Em Bloch e, consequentemente em Moltmann, seria para a esperança. Consciente 
de que Moltmann, em sua teologia, não elabora uma ontologia da esperança, mas sim uma esca-

tologia que tem na esperança o seu impulso. Estabelecer o diálogo há, notadamente, dificuldades, 
principalmente com a liberdade em ambos os conceitos – angústia e esperança.

A esperança como ontologia: Ernst Bloch
O chamado filósofo neomarxista Ernst Bloch ficou conhecido pela sua densa obra, O princí-

pio esperança. É nessa obra que Bloch coloca a esperança como elemento fundamental à existência 
humana. Diferente de Heidegger que focou o ser, Bloch focou a esperança por entender que o ser 
humano vive para o futuro. Ele está convencido de que no ser humano está presente e ativo um im-

pulso originário que o lança para um adiante, ou seja, para o futuro e suas possibilidades (REALE 
& ANTISERI, 2006, p. 447). Como Bloch pode perceber esse impulso? Bloch nomeia como fome 

(Hunger) essa dimensão que dá o impulso para o futuro e, concomitantemente, para a esperança. 
Aqui, a esperança, assim como a angústia em Heidegger, não é um conceito psicológico, mas ge-
nuinamente ontológico. É um princípio do não-ainda-ser (REALE & ANTISERI, 2006, p. 447). 
Tendo o elemento utópico como horizonte do estar-no-mundo. 
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A construção metodológica de Bloch está no não-ainda-ser: “o urgente se exterioriza pri-
meiramente como almejar, ambicionando alguma coisa. Se o almejar é sentido, então passa a ser 
um ansiar, a única condição sincera de todos os seres humanos” (BLOCH, 2005, 49). Ao invés de 
colocar a existência em movimento para a morte, Bloch a coloca em direção ao futuro por entender 
que há no ser humano um impulso intrínseco para o ainda-não. Ele pergunta pela possibilidade do 
esperar e encontra na existência essa condição de seres lançados para frente: “quem nos impulsio-
na? Nós nos movemos, somos ardentes e incisivos” (BLOCH, 2005, p. 49). 

Tendo a esperança como abertura para o ainda-não, Bloch chama esse impulso de fome 

(Hunger). É o estado de seres esperançosos e desejantes. O não-ainda-ser é um fator ontológico 

que caracteriza um caminhar para o seu cumprimento de emancipação, para um horizonte de aber-

tura. É na fome da existência que se enraíza a esperança (GNISS, 2000, p. 121). É na consciência 
de que falta-algo que se dá a abertura para o futuro. O ser tocado por essa fome e dela ter cons-
ciência que possibilita o projetar-se para fora (um processo de transcendência). “A necessidade 
imediata e constrangedora da fome projeta-o para fora da sua indiferença, provocando o acordar da 
sua consciência [...]. Ela impulsiona para o movimento de busca de satisfação da carência, e nesse 
movimento já é feita a exploração do possível” (GNISS, 2000, p. 121). 

Como um dos objetivos da filosofia blochiana é elaborar uma filosofia da práxis, Bloch 
quer esclarecer de que há horizontes do possível e o futuro é tarefa de todos e a concepção de que 
“sempre foi assim” não é possível para ele (GNISS, 2000, p. 116). Antes de ser um estado negativo, 
a fome constitui como “consciência antecipadora, sabe-se a si mesmo como ainda-não-sendo o que 
pode vir-a-ser, e que ao alcançar esse novo modo de ser [...], portanto, o [ser humano] tem neste 
ainda-não-sendo do seu ser o fundamento para o esperar” (GNISS, 2000, p. 123). 

Indubitavelmente o sistema filosófico de Heidegger é mais denso e complexo, principal-
mente por sua linguagem que, em alguns momentos, chega a ser hermética. A proposta de Bloch 
se dá na práxis de uma esperança em um contexto político-social marcado pela Segunda Guerra 
Mundial. O lugar de onde Bloch fala, embora tenha escrito a sua obra nos Estados Unidos como exi-
lado político, é o contexto de sofrimento e perda do sentido em um mundo que experimentou uma 
das piores catástrofes humana. A sua proposta, embora não seja empiricamente verificável, se dá a 
partir da ontologia, ou seja, uma proposta para que a existência venha a ser o que ainda não é. Essa 
passagem do não-ainda-ser para o vir-a-ser é mediada pela esperança que com dinamismo, desejo 
e vontade, anseia pelo futuro como possibilidade de encontrar o que alimenta a fome da existência 
(GNISS, 2000, p. 124).

Enquanto Heidegger desloca o ser-aí para a morte como condição da existência autêntica, 
Bloch procura desloca o não-ainda-ser para a esperança como “uma abertura, consequência de 
condição não ainda inteiramente suficiente e, portanto, que se projeta” (BLOCH apud REALE & 
ANTISERI, 2006, p. 447). Esse projetar só é possível pela Hunger, impulso ontológico que procu-
ra e anseia pelo vir-a-ser. “Hunger, para Bloch, é o símbolo e a fonte da esperança, do qual o ser 
humano é possuído na sua essência, possuído para um reino de liberdade” (SCHUMACHER, 2003, 
p. 109). 
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Angústia e esperança: Heidegger e Moltmann

De Bloch, Moltmann se apropriou da filosofia da esperança e fez dela o elemento estrutu-
rante para o seu sistema escatológico. Ele tem um profícuo e dinâmico debate com a filosofia 
de Bloch e faz uma leitura positiva da obra, embora que, em alguns momentos, haja diver-
gências em algumas conclusões chega a conclusões, Antes de prosseguirmos com a ideia de 
estabelecer um diálogo entre a angústia em Heidegger, é preciso situar o discurso teológico de 
Moltmann quanto à esperança.

Assim como Bloch, e o próprio Heidegger, mas esse, em algum momento e por razões des-
conhecidas tenha se alinhado ao nazismo, Moltmann faz teologia a partir de um contexto de 
guerra. A esperança para ele, nesse contexto de guerra, ganha dimensões pessoais e teológicas 
que norteará toda a sua trajetória acadêmica. Em um mundo onde a experiência do desencan-
to é gritante, o desafio de Moltmann com o tema da esperança é grande. Tendo como pano de 
fundo a racionalidade científica com os seus postulados de progresso, Moltmann se encontra 
em um mundo que espera por esperança (PIRES, 2007, p. 75). 

Nesse mesmo contexto está Heidegger e Bloch. Enquanto o primeiro pensa no ser-aí para a 
morte, o segundo se propõe em fazer uma ontologia da esperança. Moltmann segue o mesmo 
caminho e coloca o tema da esperança na perspectiva escatológica. Para tanto, Moltmann con-
cebe uma escatologia transcendental. 

Enquanto a esperança tem categoria ontológica (Bloch), ou seja, “da esperança provém o 
conhecimento de que externamente a vida está tão pouco realizada como no eu interno que 
trabalha no que está fora” (MOLTMANN, 2003, p. 402). A escatologia, tendo a esperança como 
elemento condutor, tem um caráter transcendental. Para Moltmann a escatologia transcen-
dental faz a pergunta do para-onde (MOLTMANN, 2003, p. 55-56). A resposta é dada por pela 
revelação: “a revelação de Deus é então a vinda do eterno para [o ser humano], ou a entrada do 
[ser humano] em si mesmo” (MOLTMANN, 2003, p. 56). Nesse sentido, a pergunta e a resposta 
tem o mesmo conteúdo, que é Deus. É Deus quem coloca a pergunta no ser humano, para que 
este encontre a resposta que também é o próprio Deus (MOLTMANN, 2003, p. 78). 

Uma vez que a religião é parte substancial no sistema filosófico blochiano, diferente de Karl 
Marx que a compreendia como ópio do povo,4 Bloch formula a ideia de que “onde há esperan-
ça, há religião” (apud REALE & ANTISERI, 2006, p. 448). A religião, antes de ser instrumento 
alienatório, “é a esfera na qual o ser humano ainda incompleto projeta a sua ânsia perene por 
uma existência reconciliada” (MONDIN, 2003, p. 246). É dentro dessa perspectiva que Molt-
mann encontra o aporte hermenêutico para construir a sua teologia da esperança. Ainda que 
houvesse diferenças nos caminhos traçados por ambos, há uma interação entre os dois, ha-
vendo uma profícua interlocução em temas como utopia, messianismo e religião. Moltmann 
se apropria das “bases filosóficas de Bloch para produzir uma teologia que fosse orientada 

4  “A religião é o suspiro da criatura oprimida, a alma de um mundo sem coração, tal como é o espírito de condições sociais 
de que o espírito está excluído. Ela é o opium do povo” (MARX, 1975, p. 48). 
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para o futuro, de maneira histórica, servindo-se da práxis” (KUZMA, 2014, p. 98). Uma vez que 
o ser humano “vive voltado unicamente para o futuro; o passado chega somente mais tarde, 
e quanto ao presente propriamente dito, pode-se dizer que ainda não chegou” (apud MON-
DIN, 2003, 244). Moltmann vê nisso uma chave para formular uma escatologia que alimente 
a esperança em uma Europa dilacerada pela Segunda Guerra Mundial, onde fracassa o sonho 
de uma sociedade madura proclamada pelo iluminismo. Surge então, a teologia da esperança 
propondo uma nova perspectiva para o futuro do ser humano. A iniciativa é olhar para frente 
e procurar idealizar um futuro mais humano, colocando Deus e sua promessa no cenário do 
discurso moderno.

Ao vincular história e promessa, Moltmann dá uma nova perspectiva para a história, ela 
ganha dimensão futurológica, ou seja, o presente é transposto para o futuro quando a reali-
dade da história é narrada dentro do horizonte das ações históricas a partir da promessa de 
Deus ao seu povo, Israel (MOLTMANN, 2003, p. 131). A consequência disso é uma abertura 
para as possibilidades na história, não significando um engessamento das ações humanas, 
pelo contrário, a promessa dá condições para que o presente seja vivenciado pela perspectiva 
do futuro: “a promessa consiste numa contradição visível com a realidade histórica. Ela ainda 
não encontrou sua correspondência e por isso impele o espírito para o futuro” (MOLTMANN, 
2003, p. 144).  

A teologia da história que Moltmann assimila foi trabalhada pelo amigo Wolfhart Pannen-
berg. Colega de trabalho de Moltmann, Pannenberg trata a revelação em seu aspecto históri-
co, ou seja, eventos na história revelam quem Deus é (GIBELLINI, 1998, p. 271). É dada uma 
importância ao “fato” de que “se Deus se revela na história, isso não pode ocorrer apenas com 
referência a um segmento da história, mas deve referir-se à totalidade da história, e, portan-
to, também ao fim da história” (GIBELLINI, 1998, p. 272). Moltmann entende que apenas a 
concepção judaico-cristã (e o messianismo naturalmente está aqui contemplado), diferente 
da concepção grega, abriu uma perspectiva da história como algo finalista, irrepetível (MOLT-
MANN, 2003, p. 310). 

Escatologia e história são elementos que não concorrem em si, antes são concomitantes 
porque a história ainda é uma realidade inacabada (HIGUET, 1995, p. 39). As possibilidades 
existentes na construção da história são infindáveis, uma vez que a história é entendida de 
maneira aberta podendo o futuro exercer a sua própria dinâmica. Como esses conceitos es-
tão concatenados, “a esperança cristã só pode ter sentido se o mundo estiver recheado de 
possibilidades, podendo ser transformado por quem espera na promessa de Deus” (HIGUET, 
1995, p. 39). 

Embora Moltmann não seja um leitor de Heidegger, diferente de Rudolf Bultmann que 
manteve uma amizade em um contexto universitário comum, Moltmann quando se apropria 
da filosofia da esperança de Bloch dá um sentido transcendente à esperança e a partir dela 
formula uma escatologia que procura responder aos anseios da existência. 
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Considerações finais

A angústia em Heidegger se apresenta como ontológica ao Dasein. Ela não tem conteúdo e 
nem mesmo tem uma origem. É o ser-aí que tem como condição o ser-para-a-morte. A morte é 
a consumação da angústia, de outro modo, para Heidegger a morte proporciona ao ser-aí com-
preender-se autenticamente, isto é, ser ele mesmo (DOWELL, 2012, p. 16). Como já foi feito, 
acusam Heidegger de um pessimismo e um niilismo quanto à vida. Não cabe essa crítica por 
parte desse texto, mas o diálogo nessa condição que o Dasein se encontra, o angustiar.

Aqui interessa colocar a esperança em Moltmann em diálogo com a angústia em Heidegger, 
principalmente em seu conceito do ser-para-a-morte. Nesse sentido, haveria uma espécie de 
contrabando da angústia heideggeriana para a esperança moltmanniana. Uma vez que angús-
tia e morte se encontram em Heidegger, há a possibilidade de se projetar para o futuro e nesse 
processo de transcendência, o sentido da existência (DOWELL, 2012, p. 16). 

Tendo a morte como o caminho autêntico do ser-aí, provocada pela angústia, é colocado 
ao ser-aí à liberdade de assumir as consequências da existência. De outro modo, quando se 
compreende como ser-para-a-morte, há a liberdade para a situação da existência (DOWELL, 
2012, p. 16). 

Moltmann, quando se apropria da filosofia da esperança de Bloch, e concebe um ser hu-
mano que “está sempre a caminho em direção a algo e se realiza a partir de uma totalidade 
futura esperada” (MOLTMANN, 2003, p. 340). Nesse sentido, diferentemente de Heidegger, o 
ser-aí não caminha para a morte, mas sim para a esperança, pois esta o coloca em “processo 
de efetivação através da palavra de Deus que chama, atrai, impele” (MOLTMANN, 2003, 341). 
Em Heidegger todas as construções históricas não podem obnubilar a condição do ser-para-a-
-morte que a angústia coloca, em Moltmann é o ser-para-a-esperança que coloca em movimen-
to para um futuro onde é dada a condição de transformar o mundo por meio de uma práxis 
histórica: “a vocação para a transformação do mundo não teria nenhum objeto se este mundo 
fosse imutável”. 
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O Que Fareis Vós Para o Dia Da Festa de Javé? 
Uma Análise da perícope de Oseias 9:1-9

What will you do on the day of the feast of the Lord? 
An analysis of the pericope of Hosea 9:1-9

Bruno Cavalcante de Souza1

Resumo: O livro de Oseias faz com que lancemos olhares atentos sobre uma região pouco 
explorada no que tange a pesquisa bíblica: O Reino do Norte, em suas tradições, literatura, 
dentre outros aspectos relevantes. A perícope que será examinada nesta ocasião, nos mostra 
um momento difícil na historia do povo. Momento este caracterizado pelo promulgar de uma 
dura sentença como paga a um contexto religioso claramente banalizado e, a exemplo do que o 
próprio texto traz prostituído, onde as alianças estrangeiras são o principal elemento destaca-
do. Israel haveria de ser devastado, e em fuga, a nação haveria de passar por dias extremos na 
luta pela sobrevivência, no entanto, Oseias tende a demonstrar ao povo que Javé não havia se 
esquecido deles. Como um autêntico mensageiro do amor, o profeta demonstra que a aliança 
haveria de ser restaurada por Javé, que mesmo na adversidade, continuaria cuidando do seu 
povo.

Palavras-Chave: Efraim – Prostituição – Assíria – Egito.

Abstract: The book of Hosea makes let us cast watchful eye over a little explored region 
in relation to biblical research: the Northern Kingdom, in their traditions, literature, among 
other relevant aspects. The pericope which will be examined on this occasion, shows us a hard 
time in the history of the people. This time characterized by enacting a harsh sentence as paid 
to a religious context clearly trivialized and, similar to what the text itself brings prostituted, 

1  Teólogo (2012) e Mestrando em Ciências da Religião pela UMESP, São Paulo, SP.  Bolsista CNPQ. Contato: admrancharia@
gmail.com
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where foreign alliances are the main outstanding element. Israel would be devastated, and on 
the run, the nation would go through extreme days in the struggle for survival, however, Hosea 
tends to show the people that the Lord had not forgotten them. As a true messenger of love, the 
prophet shows that the alliance would be restored by Yahweh, that even in adversity, continue 
taking care of his people.

Keywords: Ephraim - Prostitution - Assyrian - Egypt.

Considerações Iniciais

Sem dúvida alguma, a religião é parte fundante indispensável quando se pensa na organi-
zação de uma sociedade em qualquer tempo de que se tenha notícia. A partir de seus símbo-
los, paradigmas padrões cultuais e, seus interlocutores, a religião, como peça estruturante do 
elemento social, tem podido através de uma variedade de formas, proporcionar ao homem o 
experimentar de um contato mais próximo com a divindade, sempre em uma perspectiva de 
complementariedade do humano pelo divino.

O livro de Oseias, alvo de nossa reflexão neste artigo, mostra quão profundas e significati-
vas eram estas relações na vida e cotidiano do povo. O texto nos conduz por um cenário que 
pode ser descrito através de uma palavra-chave balizadora de toda a queixa profética: Prosti-
tuição (WOLFF, 1984. p.9).

Israel era uma nação culpada de adultério.  Através da experiência matrimonial do pro-
feta, que toma uma prostituta por mulher, Javé demostra claramente sua insatisfação com a si-
tuação vivencial da nação, formulando inúmeras denúncias, bem como anunciando o vindouro 
juízo que recairia sobre a mesma.

O fim do reino do norte estava decretado! A poderosa dinastia de Jeú, que havia subido ao 
poder mediante a um excessivo derramamento de sangue, haveria de prestar contas à Javé, 
que daria fim a realeza de Israel2. 

A situação vai se intensificando! O discurso não só anuncia a destruição do reino do norte, 
como também aponta que Javé retiraria de sobre Israel a sua misericórdia, dissolvendo com 
ele sua aliança. Israel não seria mais o povo de Javé, e este, não mais seria o seu Deus.

O trigo, o vinho, o azeite, a prata e o ouro de que Javé prouvera grandiosamente a eles, 
foram utilizados como oferendas a Baal. A voz profética fala contra a incapacidade de reconhe-
cimento de que todas estas coisas, provinham de Javé, a quem Israel estava ligado por pacto 
de aliança.

2  Cf. Oseias Cap. 1.
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Javé haveria de visita-los em juízo, e como fruto disto, todas as festividades religiosas ces-
sariam, sendo Israel, a partir de então, desarraigado e exilado (SCHULTZ, 1970, p.372). Duros 
tempos haveriam de vir!

O Livro de Oseias: Breve Introdução

Oseias ocupa o primeiro lugar na lista dos profetas menores, escritos em um rolo único, 
denominado O Livro dos Doze (LASOR, 1999, p.274). O profeta dá início ao seu ministério, nos 
últimos anos do reinado de Jeroboão II (783-743 a.C), continuando até pouco antes da invasão 
dos assírios em 722 a.C. 

O livro como um todo possui textos que retratam períodos históricos diferentes, sendo as 
mais importantes etapas de sua redação; o tempo da profecia do reino do norte, entre 750 e 
724 a.C.; a primeira redação, por volta de 700 a.C. no reino do sul; a segunda redação, por volta 
de 620 a.C., e por fim, a redação exílica e pós-exílica, que retoma os oráculos em uma proposta 
de releitura, objetivando o reascender da esperança do povo (NOVA BÍBLIA PASTORAL, 2014, 
p.1111).

Dividido estruturalmente em três partes, a saber; do capítulo 1 ao capitulo 3; do capítulo 
4 ao capítulo 11, e do capítulo 12 ao capítulo 14, trata-se da mais longa obra profética do pré-
-exílio, contendo em seu bojo, os temas proféticos principais tratando especificamente sobre a 
destruição e a esperança. A perícope de Oseias 9:1-9, objeto de análise neste artigo, se encon-
tra no segundo bloco do livro.

Estilo Literário de Oseias 9:1-9

Ao procurarmos classificar o estilo literário da perícope de Oseias 9:1-9, algumas conside-
rações se fazem necessárias. A obra de Oseias, tem uma representatividade notável no quesito 
estilo literário. A linguagem é poética, caracterizada por aliterações3, assonâncias4, quiasmos5, 
dentre outras figuras literárias, além de um bom número de palavras que não constam em 
qualquer outra parte da bíblia. (CRABTREE, 1961, p.83).

É notório dentro da obra de Oseias, que surgiram algumas dificuldades no desenvolvimen-
to textual, no que diz respeito ao trabalho de composição, estruturação e organização (SCHÖ-
KEL, 2004, p.19). Como no caso de nosso texto, onde a palavra de julgamento é observada na 
cadência de acusação de pecado e anuncio de juízo, que praticamente caracteriza todo o livro.

Vale a pena ressaltar que mesmo os relatos narrativos biográficos das ações proféticas, 
são na verdade uma forma de exprimir palavras de julgamento, como a acusação de “grande 

3  Repetição das Mesmas letras, sílabas ou sons numa frase.

4  Semelhança ou proximidade de sons

5  Figura composta de um paralelo ou uma dupla antítese cujos termos se cruzam.
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prostituição” presente no capítulo 1:2, e também da própria revelação nos nomes dos filhos 
(HUBBARD, 2008, p.41).

Os padrões de Oseias em suas palavras de julgamento são flexíveis e variados, usando oca-
sionalmente a expressão “Porque/ Eis!” para assinalar a transição da acusação para a ameaça 
(Cf. 2:6-9; 4:3).

Tal como está, o texto se apresenta como um oráculo. Não como sendo dirigido a indivíduos 
culpáveis, mais como um reflexo do profeta, apresentado como palavra de Javé dirigida a ele 
em uma situação de crise específica (YOFRÉ, 1993 p,119).

Contexto Histórico

A situação da construção do texto pode ter se dado durante o tempo confuso do reinado de 
Manaém, que encerra a crise política interna posterior a morte de Jeroboão II, passando tam-
bém pelo período em que Israel enfrenta uma crise político-militar estrangeira, vindo a pagar 
1000 talentos de prata a Tiglate-Pileser (YOFRÉ, 1993, p.120).

É possível também imaginar que o texto tenha sido escrito ou pronunciado, justamente 
quando uma embaixada de Israel dirigiu-se a Assíria para o pagamento anual do tributo6.

Acima de tudo, o conteúdo da ameaça é o mesmo: A Assíria deve devastar a terra daqueles 
que não podem fugir para o Egito. Isto nos remonta, em matéria de datação do texto, para cena 
do festival de outono em 733 a.C, ou pelo menos em um dos anos que se seguiram imediata-
mente (WOLFF, 1965, p.153).

Não existe ainda nenhuma indicação de uma abordagem oficial para o Egito. Por outro 
lado, as pessoas têm sobrevivido ao horror impressionado com a invasão Assíria na primavera 
de 733 a.C (WOLFF, 1965, p.153).

Análise de Conteúdo

O imperativo “Não te alegres Israel” no verso 1ª assinala um novo começo. Tanto a alegria, 
quanto o regozijo tem um sentido genérico, e no caso de nossa perícope este sentido parece 
ainda estar indefinido, embora revele que tal alegria, a vista do anúncio profético, era uma 
alegria falsa.

Esta expressão, traz um peso tremendo à celebração de Israel, não apenas esfriando o en-
tusiasmo dos envolvidos, mas também colocando em perigo a própria salvação deles. As pala-
vras que costumavam fazer parte das promessas de salvação, agora proclamavam a devasta-
ção (HUBBARD, 2008, p.168).

 Logo em seguida, na parte b do primeiro verso, denuncia-se o pecado: infidelidade, pros-
tituição cultual.

6  Cf. v.9-10
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Schökel, quando fala da denúncia do pecado, faz alusão para a presença de cultos de fer-
tilidade neste contexto. Ele diz que o profeta parece ter tomado como metáfora o costume de 
povos agrícolas antigos, que praticavam ritos de fertilidade em meio aos campos de cultivo, 
como uma alusão metafórica, contudo sem obrigar a pensar em prostituição sagrada nas eiras 
(SCHÖKEL, 1991, p.931).

A questão se delineia desta forma:  Israel, cuja história lhe havia ensinado bem, não ha-
veria de seguir as práticas de orgias festivas dos cultos de fertilidade das nações como o Egito 
e a própria Assíria.

Israel, a exemplo dos cananeus apresentava ofertas a Baal, julgando ser ele aquele quem 
lhes dava fertilidade ao solo. Assim todas a celebrações festivas eram atos de prostituição, 
onde a meretriz reconhecera seu amante, aceitando sua dádiva (CRABTREE, 1961, p.140).

Isto nos mostra que os rituais religiosos de Israel eram diferentes, atingindo um ponto 
baixo significativo: não se tratava de adoração, mas prostituição, onde a colheita era a paga de 
uma prostituta.

Hubbard ainda nos fala que a presença da expressão “salário de prostituição”, é de funda-
mental importância para entendermos esta relação. Este “salário”, seria um acusativo de refe-
rência: “com relação à” ou “em troca de”.

 O substantivo “cereais”, que está no final do versículo 1, pode ser um aposto de “salário”, 
explicando a natureza do pagamento para a prostituta.

A partir do verso 2, até o verso 4, temos a presença do que pode ser perfeitamente classifi-
cado como consequência dos pecados denunciados.

No verso 2, o juízo é promulgado contra as festas corrompidas. A “eira”, e o “lagar”, símbo-
los da prosperidade do povo, já não lhes forneceria o alimento. O “mosto” haveria de enganá-
-los, vindo a faltar, impossibilitando o regozijo do povo.

A presença do pronome feminino hebraico “bah” é providencial a sentença, marcando Is-
rael como prostituta (WOLFF, 1974, p.149).

A nação adultera é expulsa de casa (v.3). É agravante o fato de se cometer adultério no re-
cinto doméstico do marido, pois a terra prometida é “terra de Javé”. Desta maneira introduz-se 
a temática do exílio, que terminará por distribuir a nação entre dois impérios: ou como fugitiva 
no Egito, ou cativa na Assíria.

O verso 4 relata a perda do sacrifício.  Eles “não derramarão para Javé vinho”, e “o seu pão 

será como pão de enlutados”.

A lei da purificação apontava que qualquer pessoa que viesse a ter contado com tal tipo de 
pão, ligado ao contexto de morte, tornava-se impura (Cf. Nm 5:1-2). Em seu contagio, as práti-
cas religiosas do Egito e da Assíria, trazem morte.
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Independente da intenção do adorador, o pão, a partir daquele momento, nada mais signi-
ficaria para Javé, ele apenas haveria de matar a fome do povo. Em resumo, esta prática cultual 
tornava a nação impura de tal forma, que nenhum israelita haveria de voltar à terra de Javé, 
descrita pelo contexto religioso como “casa de Javé”.

O verso 5 é a questão principal da perícope. Trata-se de uma pergunta retórica, que serve 
para decidir a discussão (HUBBARD, 2008, p.168). 

Em resumo, nenhuma atividade festiva importante será possível no ambiente do conta-
minado do exílio. A expressão “festa de Javé” e a expressão “e todas as suas solenidades” (Cf. 
2:13), são sinônimos que descrevem a festa do outono, que parece ser o contexto da perícope 
(HUBBARD, 2008, p.168).

O verso 6 trará o retrato do exílio. A catástrofe representa verossimilmente a invasão As-
síria, onde aqueles que tentarem escapar da sua destruição, encontrarão refúgio no Egito, po-
rém sem obter descanso.

Este será o trágico fim! Esta é a representação do Egito, um triste fim ao invés de um novo 
começo. Aqueles que ali chegarem serão “sepultados”, em Mênfis7, e as urtigas e espinhos cres-
cerão na terra de Israel, tomando o lugar das coisas preciosas e dos ídolos que os israelitas 
tinham de deixar ali.

A partir do verso 7, juntamente com o verso 8, a questão da figura do profeta, ganha des-
taque no estudo da perícope.

No verso 7, Oseias parece extinguir quaisquer dúvidas sobre a época do julgamento. Ele 
já chegou! O acerto de contas bate à porta de Israel, que haverá de receber a justa retribuição 
pelos atos que cometera.

A expressão “conhecerão Israel”, no intuito de dizer “Que Israel saiba” parece querer refor-
çar a ameaça do iminente juízo, bem como preparar o cenário para a reação do povo contra as 
palavras do profeta, no prosseguir de sua fala.

Esta expressão parece refutar o argumento em 8:2, onde Israel afirma conhecer a Javé. De 
fato este conhecimento não existe! Prova disso é o julgamento está vindo e já chegou, portanto 
Israel deve estar ciente desta situação.

Esta declaração parece tão absurda que a nação não dá crédito ao profeta. Eles atribuem a 
ele a insensatez, onde o termo “homem de respiração”, é usado como algo pejorativo a figura 
de Oseias.

O profeta, na visão da nação israelita está desequilibrado, falando coisas vazias de sentido, 
não sendo movidas pela sabedoria divina e nem pela sua palavra. 
As expressões finais do versículo 7 “abundante da tua culpa e muita má disposição” não parecem 
fazer parte da crítica contra Israel.

7  Cidade do norte do Egito, apenas vinte quilômetros ao sul do delta do Nilo.
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Antes elas possuem muito mais a aparência de justificativa daquilo que as motiva, ou seja, 
os críticos de Oseias responderam a ele daquela forma, não porque achassem que ele estivesse 
errado, mas porque no fundo sabiam que ele estava certo.

O verso 8 retrata a refutação de Oseias, que expressa o verdadeiro papel do profeta: “Sen-

tinela de Efraim”. Ele ouve a palavra de Javé, identificou a catástrofe e transmitiu ao povo de 
Deus a referida advertência. 

Crabtree vai dizer sobre este versículo, que em seu primeiro momento, onde Efraim é rela-
tado como vigia com Javé, ele retrata o ponto de vista dos falsos profetas em contraste com os 
profetas verdadeiros, que estavam atentos a sua verdadeira função.

Portanto, há ódio, hostilidade da parte de Efraim com o verdadeiro profeta. O “laço de ca-

çador” está sempre diante dos seus caminhos. Esta atitude de Efraim, representa a inimizade 
dos sacerdotes na casa de Deus (CRABTREE, 1961, p.145).

Um fato interessante nesta parte, é que a hostilidade contra Javé e consequentemente con-
tra seus profetas, é confirmada n o relato de Amós no capítulo 7:10-17.

No verso 9 Oseias anuncia que Javé realizará o castigo pelos pecados cometidos por Israel. 
A expressão: “profundamente se corromperam”, intensifica o pecado de Israel, que chega ao 
fundo do imenso abismo na rejeição do profeta, que tenta mostrar-lhes a saída daquele lugar.

A expressão “como dias de a Gibeá”, atende a 3 propósitos8: ressalta os precedentes que 
estão por detrás da conduta de Israel, remontando a história de 4 séculos, onde se conclui que 
tal crime está em seus genes.

Em segundo lugar, compara o caos existentes neste contexto, com a cena do estupro grupal 
e o assassinato sexual da concubina do levita pelas mãos dos cidadãos de Gibeá9.

E por fim, em terceiro lugar, relembra detalhes que se encaixam na linguagem e contexto do 
texto, a saber; Jz 19:16, 20:26, 21:2, 20:29-48, 21:19.

Considerações Finais

Difícil para nós seria simplesmente olhar para esta perícope, sem ao menos nos perguntar 
a quem de fato, toda a acusativa do profeta, bem como todo o desenlace das situações elencada 
se dirigem de fato? Quem, na verdadeira acepção da palavra, está por trás de toda a trama que 
se abate por sobre a nação de Israel?

A nação sofre como um todo, mas a profecia tem um destino certo. A religiosidade banali-
zada, prostituída, vem daqueles que são responsáveis por ensinar ao povo sobre as nuances de 
se cultivar uma espiritualidade sadia, e que agora, se desviaram de sua real função, passando a 

8  Cf. Jz 19,20

9  Cf.Jz 19
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brigar entre si. Este é o grande segredo por detrás de toda a história que envolve a profecia de 
Oseias na perícope em questão.

Quando não há responsabilidade por parte daqueles que são encarregados de ministrar 
ao povo, o mesmo vem a sofrer duramente as mais diversas formas de opressão, sendo cruel-
mente vilipendiados por uma pratica religiosa opressora e adequada a desmandos de seus 
operadores.

A crítica é severa! O juízo é dorido à nação! No entanto mais do que simplesmente demons-
trar situações desta natureza, Oseias é um importante tratado promotor de esperança. 

Embora tenhamos nos atido ao produto daquilo que o profeta denuncia como “prostitui-

ção” na análise desta perícope, a profecia de Oseias é um importante tratado de esperança, 
tendo nas palavras de seu interlocutor, a projeção da compaixão imutável de Javé, que expres-
sa um amor que é muito maior do que o pecado denunciado.

Se em um primeiro momento, Oseias aponta a queixa divina, a projeção futura, revela o 
amor inextinguível de Javé, que continuaria, mesmo na adversidade, zelando pelo povo; “...
Como eu poderia abandoná-lo Efraim? Como haveria de entregar você a outros, Israel? Meu 
coração salta em meu peito, minhas entranhas se comovem dentro de mim...” (NOVA BIBLIA 
PASTORAL, 2014, p.1119).

Javé não se esqueceu do povo! Em seu íntimo, o amor revolvia-se em comoção! No entanto, 
o segredo da justiça de Javé está no fato de que ela não é volúvel nem inconstante. Oseias é o 
profeta que mais sabe amar mesmo sendo atingido pelo pecado, qualidade esta que faz com 
que ele seja o mais indicado para proclamar o poder do amor, como base suprema da relação 
de aliança.
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Formação Docente ao ensino religioso:  
qual a base epistemológica para garantir  

a formação necessária preconizada  
na legislação vigente?1

Teacher Training to religious education:  
which the epistemological basis to ensure  

the necessary training recommended  
in the legislation?

Eliane Maura Littig Milhomem de Freitas2 
PUC-SP - FSG

Resumo: A Constituição Brasileira preconiza um Estado laico que garante a liberdade re-
ligiosa. O art. 33 da LDB nº 9.394/96, revisado na Lei nº 9.475/97 estabelece que o Ensino 
Religioso Escolar, de matrícula facultativa, deve ser parte integrante da formação básica do 
cidadão, e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de educação básica, 
assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas 
de proselitismo. A mesma Lei afirma que caberá aos Sistemas de Ensino regulamentar os pro-
cedimentos para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso e que estes estabelecerão as 
normas para a habilitação e admissão dos professores. Em seu parágrafo 2º ainda afirma que 
os Sistemas de Ensino ouvirão a entidade civil, constituída pelas diferentes denominações re-
ligiosas, para definição dos conteúdos do Ensino Religioso. Devido a esta lacuna deixada pelos 
legisladores, o FONAPER (Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso) tem envidado 
esforços no sentido de buscar uma formação que atenda a contento o dispositivo da lei, sem 
prejuízo da laicidade.

Palavras-chaves: Formação de professores – Ensino Religioso – Ciências da Religião.
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Abstract: The Brazilian Constitution advocates a secular state that guarantees religious 
freedom. The art. 33 of LDB No. 9.394 / 96, revised by Law No. 9,475 / 97 establishes that 
the Religious School Education, as optional registration, should be an integral part of the ba-
sic training of citizens, and discipline is normal hours of public schools of basic education, 
ensuring respect for cultural and religious diversity of Brazil, prohibited all forms of prosely-
tizing. The same law states that it is up to regulate education systems procedures for the defi-
nition of Religious Education of the content and that they lay down the rules for qualification 
and admission of teachers. In its paragraph 2 also states that education systems shall hear 
civil entity, formed by different religious denominations, to define the Religious Education 
contents. Because of this gap left by legislators, the FONAPER (Permanent National Forum of 
Religious Education) has made efforts to seek training that meets the satisfaction of the law 
device, subject of secularism.

Keywords: Teacher training - Religious Education - Religious Studies.

Introdução

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 destaca em seu art.62 sobre 
a Formação de Professores. Diz o texto que a Formação dar-se-á em nível de graduação e pós-
-graduação. De conformidade com Cury (2015) esta formação não pode fugir de seu compro-
misso básico com a docência cujo processo formativo não dispensa nem o ato investigativo da 
própria práxis e nem o contato com a produção intelectual qualificada da área.

Ocorre que a disciplina do Ensino Religioso Escolar, embora se constitua como área do 
conhecimento; conforme Resolução do CNE/CEB nº 2/98 e a Resolução CNE/CEB nº 4/2010, 
ainda não tem uma Diretriz aprovada pelo MEC/SEF (Ministério de Educação e Cultura, Se-
cretaria de Ensino Fundamental). Assim, na maioria das vezes, tem se utilizado os Parâmetros 
Nacionais para o Ensino Religioso organizado pelo FONAPER. 

É relevante considerar que inicialmente os/as professores/as do Ensino Religioso eram 
indicados por sua comunidade de fé e, portanto, desenvolviam uma proposta conteudista na 
forma doutrinal. Posteriormente foi privilegiada a proposta ecumênica, resultante do diálogo 
entre os cristãos para a construção de um currículo ecumênico. Atualmente, e com a nova rou-
pagem dada à área do conhecimento do Ensino Religioso, faz-se necessário um professor que 
dialogue na perspectiva inter-religiosa e daí a necessidade de uma nova formação qualificada 
para uma docência do Ensino Religioso, diferenciada do que vinha se trabalhando até então.

Nessa nova roupagem a base de sustentação da estrutura cognitiva e educativa do Ensino 
Religioso é o fenômeno religioso. Dessa forma fica assegurado o caráter da amplitude religio-
sa, isto é, da pluralidade presente em nosso país, quando se firma o respeito à diversidade 
cultural e religiosa no Brasil e se garante em lei, a inserção do conhecimento das diferentes 
denominações religiosas na escola pública.
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Observa-se também, que os órgãos competentes têm envidado pouco ou nenhum esforço a 
fim de oferecer cursos de formação para os professores da referida área de modo condizente 
ao que propõe a legislação.

Atualmente tem se discutido a formação de professores do Ensino Religioso a partir das 
Ciências da Religião; pois conforme SOARES, 2010, p, 11 “o olhar que se lança sobre o fenôme-
no religioso não é confessional nem pertence a esta ou aquela “teologia”, sua base epistemoló-
gica é a Ciência da Religião”.

Compreende-se que o modelo que mais se adequa à legislação atual diz respeito ao Ensino 
Religioso não confessional, garantindo um professor cuja base de formação seja a das Ciências 
da Religião.

A Legislação e A Formação de Professores  

do Ensino Religioso Escolar

Conforme Junqueira, Holanda e Correa (2013) o procedimento para a formação de profes-
sores do Ensino Religioso é o mesmo apontado no art. 62 da LDB, pois se trata de um compo-
nente curricular e área do conhecimento. Desse modo as exigências de formação inicial devem 
seguir os mesmos moldes da educação básica, uma vez que a docência do ER será direcionada 
para tais alunos/as. 

Os cursos de licenciatura visam formar o professor para atuar na Educação Básica (Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Essa formação inicial busca o aprofunda-
mento dos conhecimentos de cunho pedagógico e prático.

Carvalho (2015 p. 84) assim se expressa:

 A Lei coloca como finalidade da formação dos profissionais “atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase de 
desenvolvimento do educando”. Assim, criar condições e meios para se atingir os ob-
jetivos da educação básica é a razão de ser dos profissionais da educação. Formação 
com tal finalidade terá por fundamentos, segundo a Lei, “a associação entre teorias e 
práticas, inclusive mediante capacitação em serviço” e “o aproveitamento da forma-
ção e experiências anteriores”, adquiridas, estas, não só em instituições de ensino, 
mas também em “outras atividades”, que não do ensino. 

Considerando o que já foi colocado anteriormente, o art. 33 da LDB nº 9.394/96 alterado 
pela Lei nº 9.475/97, indica que a habilitação e admissão dos professores para o ER é de com-
petência dos Sistemas de Ensino, estaduais ou municipais, cabendo a eles regulamentar os 
procedimentos para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso e estabelecer as normas 
para a habilitação e admissão dos professores.  

No entanto, observa-se uma discrepância entre a legislação e o que temos de fato nas redes 
de ensino; pois a disciplina ficou solta, isto é, a União não deu a ela os mesmos encaminhamen-
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tos que as demais disciplinas, embora a mesma tenha recebido o status de área do conheci-
mento conforme a resolução nº 4 de 13 de julho de 2010 que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica.

No Estado do Espírito Santo, de acordo com Freitas (2013), os Decretos do governador nº 
1735 e 1736/2006 e a Resolução do Conselho Estadual de Educação nº 1900/2009, explica e 
normatiza sobre a oferta da disciplina do Ensino Religioso no Ensino Fundamental das escolas 
públicas estaduais do Estado do Espírito Santo e também destaca o perfil docente para a do-
cência do Ensino Religioso, evidenciando as fragilidades da formação, uma vez que ainda no 
referido Estado não há um curso de graduação para formar professores licenciados na área do 
Ensino Religioso. É pertinente destacar que a UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) já 
tem uma comissão de trabalho para implantação do curso de Ciências da Religião na referida 
universidade.

A pesquisa de Freitas vem ao encontro do que os autores Junqueira, Holanda e Corrêa afir-
mam (2013, p.41):

[...] A carência de professores para atuarem conforme sua formação acadêmica nos 
sistemas de ensino tem sido uma das maiores dificuldades enfrentadas na educa-
ção brasileira. A realidade apresenta um índice elevado de professores atuando em 
áreas que não são de sua especificidade, e, com isso assumem a docência para suprir 
a carência nos diferentes componentes curriculares. Essa é uma prática de norte a 
sul do país.
E em relação ao Ensino Religioso essa situação é mais agravante porque não ofer-
ta-se licenciatura nessa área. Hoje há os cursos de Ciência das Religiões exercendo 
esse papel formador e acadêmico para os que atuam nessa área.

 No texto de Junqueira (2013), que apresenta um panorama do Ensino Religioso nos Esta-
dos brasileiros, pode-se observar que ainda são poucos os Estados da Federação que oferecem 
uma formação em nível de graduação e mesmo pós-graduação. Do mesmo modo observa-se 
que a formação que deveria ser oferecida pelos sistemas de ensino ainda é muito incipiente.

O autor citado faz referência á contribuição que o profissional do Ensino Religioso tem a 
oferecer no sentido de:

Subsidiar os (as) estudantes a enfrentarem as questões que estão no cerne da vida, 
despertando-os para que possam desenvolver a religiosidade presente em cada um; 
orientar para a descoberta de critérios éticos, para que possam agir desde uma ati-
tude dialógica e de reverência no processo de aproximação e de relação com as di-
ferentes expressões religiosas. Para responder a estas exigências é fundamental e 
indispensável que o profissional do ER tenha formação acadêmica específica que o 
habilite e qualifique nesta área do conhecimento (JUNQUEIRA: 2013, p.44).

Do mesmo modo Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso (PCNER, 2006) 
intensifica que o Ensino Religioso deve considerar, como em outras áreas, os conhecimentos 
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anteriores dos educandos, interesses e possibilidades, a garantia de participação dos alunos 
numa perspectiva de gerar respeito à diferença, vivência da própria cultura e tradição reli-
giosa, abertura para a aprendizagem e autonomia, recursos adequados, estabelecimento de 
relações, interações, conexões entre os conhecimentos do universo religioso pessoal e com os 
conhecimentos religiosos dos colegas e os apresentados no ambiente escolar.

Para a docência da disciplina, Camurça (2008) pressupõe um profissional cientista da reli-
gião, e não alguém de determinada teologia confessional, pois “haverá sempre uma polissemia 
de abordagens, interesses e pertenças a relativizar e flexibilizar possíveis contornos fixos no 
campo de estudos (da religião)” (CAMURÇA, 2008, p, 33).

De conformidade com Teixeira (2008), a proposta da (s) Ciência (s) da Religião como nova 
área acadêmica, poderá trazer maior compreensão e aclaramento científico para seu objeto de 
estudo religião/religiões “se for estudado de maneira autônoma e interdisciplinar” (Teixeira, 
2008, p, 159).

Colabora com Camurça e Teixeira, Elisa Rodrigues em seu texto “Questões Epistemológicas 
do Ensino Religioso: Uma proposta a partir da Ciência da Religião”, quando assim se expressa:

[...] A formação oferecida pela Ciência da Religião tem condições de superar o prose-
litismo historicamente atribuído ao Ensino Religioso, pela superação do comprome-
timento com instituições religiosas, pelo compromisso de rigor teórico metodoló-
gico e pelo avanço dos reducionismos forjados no âmbito de outras disciplinas cujo 
objeto central é outro que não a religião (Rodrigues, 2013, p, 240).

Os modelos do Ensino Religioso Escolar

Na nova perspectiva, o Ensino Religioso passa a ser compreendido como elemento de for-
mação integral, que visa uma vivência fundada na ética, na justiça, nos direitos humanos e na 
defesa da dignidade humana. Dessa forma, considera-se a escola como um espaço para a for-
mulação das grandes questões, da curiosidade científica entre outros.

No entanto, em nosso país temos como modelo tradicional mais antigo, apoiado por diver-
sos líderes religiosos, o modelo confessional.

Junqueira (2008) destaca que o modelo confessional refere-se objetivamente a uma tradi-
ção religiosa reconhecida oficialmente pelo Estado. Segundo o autor, a nomenclatura da disci-
plina é uma variante de “aula de religião”, que levou o catecismo para o espaço escolar. Desse 
modo o professor é tomado como um missionário, que levará aos alunos a palavra de Deus e 
ainda poderá fazer novos fiéis.

Observa-se que os conteúdos estarão relacionados ao catecismo, isto é sacramentos, ele-
mentos fundantes da fé, história sagrada, entre outros.

O autor citado afirma que o segundo modelo articulado no Brasil a partir da década de 
1970 do século XX foi o interconfessional. Esta articulação se deu com a participação de dife-
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rentes confissões cristãs e, posteriormente, de forma lenta, assumindo as diversas tradições 
religiosas.

Esse modelo considera tudo aquilo que é comum a várias dessas confissões religio-
sas, também em termos de linguagem, o que não significa reduzir tudo a um deno-
minador comum. O referencial teórico são as ciências humanas; o eixo, a teologia. 
O texto utilizado em geral é a Bíblia, a partir de uma interpretação que favoreça o 
diálogo entre as diversas propostas religiosas. O Ensino Religioso interconfessio-
nal pressupõe a identidade confessional dos alunos, conhecida e assumida por eles, 
assumindo, assim, uma perspectiva de manutenção de uma sociedade homogênea. 
Quando foram iniciadas as primeiras experiências inter-religiosas estabeleceu-se 
uma proposta de Teologia comparada, de maneira operacional por meio de um qua-
dro histórico, com breves exposições sobre as concepções religiosas da cada uma 
das tradições estudadas. (JUNQUEIRA, 2008, p. 86)

O autor nos revela que tal proposta entre as tradições cristãs encontrou abrigo na inter-
pretação da Lei nº 5692/71 de educação, assim como na concepção do Ensino Religioso da 
tradição Católica Romana.

O terceiro modelo articulado, apontado pelo autor, foi estruturado a partir da organização 
e da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso pelo FONAPER, 
que é o modelo fenomenológico. Nesse modelo, o ponto de partida é o fenômeno religioso pre-
sente na sociedade, como a abertura do homem para o sentido fundamental da sua existência, 
seja qual for o modo como é percebido esse sentido.

Com a nova roupagem do art. 33 da LDBEN, o foco do Ensino Religioso deixou “de ser teo-
lógico para assumir um perfil pedagógico, de releitura das questões religiosas da sociedade” 
(JUNQUEIRA, 2008, p. 97).

Passos citado por Soares (2010) prevê três modelos básicos – o catequético doutrinal – o 
teológico ecumênico e da Ciência da Religião. É importante considerar que esses modelos são 
aproximativos.

Existem outros modelos, mas nos deteremos nesse citado por Junqueira (2008) e por Soa-
res (2010).

O modelo requerido pelo FONAPER destaca o modelo fenomenológico, enquanto que Soa-
res destaca o da Ciência da Religião. No dizer do autor, este último modelo, está ainda em cons-
trução, mas fornece referências teóricas e metodológicas para o estudo e o ensino da religião 
como disciplina autônoma e plenamente inserida nos currículos escolares. 

[...] Ela tem por meta lançar as bases epistemológicas para o ER, deitando suas raízes e arran-
cando suas exigências do universo científico dentro do lugar comum das demais disciplinas 

ensinadas na escola (SOARES, 2010, p. 122).  



41

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 52

Soares (2010), usando os modelos apresentado por Passos, sintetizou um quadro a fim de 
melhor clarificar as diferenças e similitudes que caracterizam cada modelo. Quadro sinótico 
dos modelos do ER por Soares.

Modelo Catequético Teológico Ciência da Religião

Cosmovisão Unirreligiosa Plurirreligiosa Transreligiosa

Contexto Político Aliança Igreja-Es-
tado

Sociedade secular-
izada

Sociedade secular-
izada

Fonte Conteúdos doutri-
nais

Antropologia e  
Teologia do plural-
ismo

Ciência da Religião

Método Doutrinação Indução Indução

Afinidade Escola tradicional Escola Nova Epistemologia atual

Objetivo Expansão das Igre-
jas

Formação religiosa 
dos cidadãos

Educação do ci-
dadão

Responsabilidade Confissões religio-
sas

Confissões religio-
sas

Comunidade  
científica e do Estado

Riscos Proselitismo  
e intolerância

Catequese disfarça-
da

Neutralidade  
científica

(SOARES, 2010, p. 122).  

O autor garante que, embora o terceiro modelo, seja ainda o que menos saiu do papel, tem 
diferencial para dar conta da epistemologia do Ensino Religioso. Pois:

 [...] Enquanto teólogos (cristãos) estudam apenas a fé cristã, é tarefa dos cientistas da reli-
gião descrever, analisar e investigar as religiões universais e populares, as religiões proféti-
cas e místicas, as religiões crescidas e fundadas no mundo inteiro. 

(Website citado por Usarski, 2006, p.58).

Se buscarmos os currículos dos cursos de graduação em Ciências da Religião teremos uma 
amostra da extensão de conhecimentos que abarcam toda a ciência da religião.

Cortela (2006) adverte que uma vez que a religião está presente em todas as sociedades e 
momentos da história, ela também não poderia se ausentar da vida de uma criança. Conforme 
seu entendimento, uma escola inteligente não pode deixar de fora o conteúdo religioso. E as-
sim se manifesta:

[...] Se a Religião é presença constitutiva das existências humanas, e, desse modo, a 
educação religiosa é imprescindível, vê-se que o Ensino religioso, como a ordenação 
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intencional desse conteúdo no espaço escolar, torna-se tão sério quanto qualquer 
outro componente pedagógico, obrigando-nos a desenvolver a nossa competência 
para tal empreita (CORTELA, 2006, p.19).

Em conformidade com o autor, o/a professor/a do Ensino Religioso precisa requerer a for-
mação específica, formação superior e educação continuada, assim como as demais discipli-
nas.

Ainda sobre a competência do docente do Ensino Religioso, Cortela se manifesta: 

[...] por ser área profundamente delicada e usualmente polêmica, carece de maior 
substância e necessita ser feita de forma embasada, consistente, metódica, com os 
recursos e reflexões da Didática e da Pedagogia sobre os processos educativos. [...] 
Em outras palavras: Ensino Religioso é parte fundamental da tarefa educativa e, 
como tal, precisa de robusta base científica, religiosidade consciente, solidez peda-
gógica e compromisso cidadão. (2006, p. 20):

Os saberes da Ciência da Religião permeando  

a Formação de Professores do Ensino Religioso

Segundo Passos (2006), a introdução do Ensino Religioso nas escolas, em suas diversas 
fases, não pode contar com nenhum fundamento epistemológico que garantisse autonomia a 
abordagem da religião de forma a estabelecer uma dialética recíproca com as demais áreas do 
conhecimento que compõem os currículos escolares. Por conta disso “o quadro atual do ER é 
herdeiro dessa defasagem histórica”. (PASSOS, 2006, p. 35)

Por vivermos numa sociedade plurirreligiosa deseja-se uma escola que busque cada vez 
mais um diálogo inter-religioso, intercultural; pois o que temos é uma escola plural.

Segundo Dias, a partir dos modelos colocados por Passos, torna-se evidente “o valor teóri-
co, social, político e pedagógico do estudo da religião para a formação do cidadão (sem proseli-
tismo), possibilitando a esses sujeitos uma vivência responsável e harmoniosa em sociedade”. 
(2015, p.9).

Para Soares (2010) a opção por um Ensino Religioso desvinculado da confessionalidade é 
precondição para que nos sirvamos da área de conhecimento da Ciência da Religião.

Segundo o mesmo autor no texto “Ciência da Religião, Ensino Religioso e Formação Docen-
te” (2009), a Ciência da Religião avança pelo terreno epistemológico, sugerindo o modelo da 
Ciência da Religião como o único habilitado a sustentar a autonomia epistemológica e peda-
gógica do ER.

Em sintonia com o FONAPER, ao destacar sobre a base epistemológica da ciência da Reli-
gião, o autor citado afirma:
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O Olhar que lançamos sobre o fenômeno religioso não é confessional nem pertence a 
esta ou aquela “teologia”, sua base epistemológica é a Ciência da Religião. Esta abor-
dagem possibilita a análise diacrônica e sincrônica do fenômeno religioso, a saber, o 
aprofundamento das questões de fundo da experiência e das expressões religiosas, 
a exposição panorâmica das tradições religiosas e as suas correlações socioculturais, 
Trata-se, portanto, de um enfoque multifacetado que busca luz na fenomenologia, 
na História, na Sociologia, na Antropologia e na Psicologia da Religião, contemplan-
do, ao mesmo tempo, o olhar da Educação. Além de fornecer a perspectiva, a área 
de conhecimento da Ciência da Religião favorece as práticas do respeito, do diálogo 
e do ecumenismo entre as religiões. Contribui desse modo, com uma educação de 
caráter transconfessional que poderá incidir na formação integral do ser humano.  
(SOARES, 2009, p.3)

Nas palavras de Passos (2006), a religião é um dado sociocultural fundamental que regula 
os modos de organização e de atuação social; pois afeta as opções individuais, como fonte dos 
valores, como também contribui na construção de configurações socioculturais mais amplas. 
Para o autor não se trata apenas de reeditar para o conjunto da sociedade as éticas religiosas, 
mas a partir delas buscar seu potencial valorativo e estabelecer entendimentos coletivos em 
prol da sobrevivência da comunidade. Nesse sentido Passos, 2006, p. 39 - 40 revela:

[...] o estudo da religião se torna uma via indispensável na tarefa urgente de educar 
para a convivência planetarizada, e mais, para a sobrevivência humana e ecológica 
em tempos de crise planetária. O conhecimento das alteridades religiosas é um obje-
tivo educacional sem o qual não se pode conhecer verdadeiramente as particularida-
des e a totalidade que compõe nossa vida sempre globalizada e, com maior razão, a 
lógica religiosa inerente a muitos conflitos mundiais em franco curso ou, cinicamen-
te, anunciados por certo grupos de poder. 

De conformidade com o autor, as concepções atuais dos cursos de licenciatura prevê a in-
tegralização das abordagens educativas, no que diz respeito aos elementos pedagógicos sem 
prescindir dos conteúdos da área, possibilitando uma formação mais ampla da complexidade 
que é a Ciências da Religião.

Miele (2015), ao descrever a trajetória das Ciências das Religiões na UFPR (Universidade 
Federal da Paraíba) destaca sobre as dificuldades resultantes do preconceito ao lidar e conhe-
cer as religiosidades presentes naquele meio. Mas retrata também que na medida em que o 
curso ia avançando as barreiras iam sendo quebradas. 

Esse relato demonstra que o conhecimento contribui para uma nova ótica, para desmistifi-
car o desconhecido, abertura para o diálogo, para a tolerância e para a alteridade.

Para dar conta de erradicar a ignorância é importante que a escola pública estimule seus 
alunos para os estudos das religiões. Pois no dizer da autora ”Compreender o fenômeno reli-
gioso é tarefa das universidades e da escola”. (MIELE, 2015, p.7)
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Desse modo percebemos que o estudo da Ciência das Religiões poderá ajudar na com-
preensão das religiosidades, pois mesmo diante de tanta modernidade a religião não desapa-
receu da sociedade, embora tenha passado por processos de transformação e ressignificação.

Ainda sobre os estudos da religião Miele (2015, p.7) escreve:

Responsável por tratar o fenômeno religioso tal qual surgiu em todos os tempos e 
entre todos os povos, analisando sob a ótica das ciências sociais e humanas, o obje-
tivo dos cursos de graduação e pós-graduação é oferecer informações ao aluno so-
bre o nascimento, ascensão e declínio das religiões em cada período histórico e nos 
diferentes contextos geográficos, além de suas relações com o poder, a economia, a 
política e as guerras. Um estudo como este pouca ou nenhuma relação teria com a 
questão da fé que esta sim, ficaria no domínio que lhe compete: o foro íntimo, a fé 
escolhida para ser praticada, ou a prática de crença nenhuma. Assim, os cursos de 
Ciências das Religiões não se confundem com os de Teologia. O fenômeno religioso, e 
sua derivação na multiplicidade de religiões ao longo da história, não é uma simples 
questão de fé, mas, de uso e abuso do poder. Mas, reduzir o fenômeno religioso ao 
uso do poder é uma falsa questão, pois crença é inerente ao ser humano.

Conclusão

A disciplina do Ensino Religioso Escolar traz nuances de importante formação humanista para 
nossas crianças e adolescentes. Assim é preciso considerar que a competência para lidar com os 
conteúdos curriculares, os conteúdos pedagógicos e práticos poderão ser adquiridos numa licen-
ciatura que abarque todo esse conhecimento e por isso apontamos a Ciência da Religião.

Os estudos dos autores indicados nesse texto apontam que o conhecimento adquirido nes-
sa graduação é indispensável àqueles que pensam em dedicar-se a docência do Ensino Reli-
gioso.

No entanto, embora já tenhamos muitos avanços em relação à Ciência da Religião, com 
embasamento epistemológico, para sustentar as peculiaridades do Ensino Religioso é preciso 
considerar que a Ciências da Religião em nosso país é um campo novo de estudos.

O Ensino Religioso Escolar, dentro do que propõe a Lei nº 4.975/97 em sua nova roupagem, 
requer um novo caminho ou um jeito novo de caminhar, já que agora deve buscar um conhe-
cimento mais amplo, com maior entendimento da pluralidade religiosa presente não só em 
nosso país, mas em nosso mundo cada vez mais globalizado.

Muitas pesquisas e experiências exitosas têm sido evidenciadas nos cursos de graduação e 
pós-graduação em Ciências da Religião, indicando que é possível uma convivência harmoniosa 
entre seres plurais, principalmente se levarmos em conta que a legislação, que destaca sobre 
a diversidade religiosa, a diversidade sexual, e a inclusão social alicerçada aos Direitos huma-
nos, garante aos estudantes uma escola onde todos e todas possam entrar e serem respeitados 
também pelas suas diferenças. 
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Antropologia religiosa no ensino religioso:  
história e análises

Religious anthropology in religious education:  
history and analysis

Jerry Adriano Villanova Chacon1

Resumo: Este artigo aborda o Ensino Religioso numa perspectiva histórica e antropológi-
ca.  É analisada a história do ensino religioso no Brasil e em seguida a teoria antropológica da 
religião. Destaca-se, sobretudo, a relação da religião com a construção cultural e os aspectos 
simbólicos presentes nas religiões, nesse ínterim se faz a análise com o objetivo de mostrar a 
importância de um trabalho antropológico que saiba respeitar os saberes locais e religiosos o 
que constitui um Ensino Religioso não proselitista. O artigo procura elucidar o desenvolvimento 
do ensino religioso no Brasil, sendo num primeiro momento uma prática de imposição cultural e 
suas limitações históricas e a necessidade atual de sua prática se dar de maneira antropológica à 
luz da legislação e das recomendações dos Parâmetros curriculares, bem como de Geertz.

Palavras-chaves: Ensino Religioso, antropologia religiosa, cultura e religião, Geertz

Abstract: This Article is about Religious Teaching in an anthropology and history. It´s 
analyzed the history of religious education in Brazil and then the anthropological theory of re-
ligion highlighting the religious relations between the cultural construction and the symbolic 
aspect present in different religions, in the meantime an analysis was made aiming to show the 
importance of an anthropological project in which the local religious knowledge is respected 
resulting in no proselytize Religious Teaching. The article aims at elucidating the development 
of religious education in Brazil, being a first time a practice of cultural imposition and its his-
torical limitations and the current need to your practice if give way anthropological in the light 
of the legislation and the recommendations of curriculum Parameters, as well as of Geertz.

Keywords: Religious Teaching, religious anthropology, culture, religion and Geertz
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda 
por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem aprender a 
odiar, podem ser ensinadas a amar.” (Nelson Mandela)

Introdução

A abordagem antropológica no Ensino Religioso (ER) é o que permeia este artigo, sendo 
uma temática de relevância pedagógica, pois viabiliza um olhar diferenciado ao exercício do 
ER. No que se refere à abordagem pedagógica não se pode esquecer que o Ensino Religioso 
deve valorizar o pluralismo e a diversidade religiosa e cultural marcantes na sociedade brasi-
leira, sendo assim os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso (PCNER) apre-
sentam como objetivos do Ensino Religioso (FONAPER, 2009, p. 47):

Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno 
religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no contexto do educando; 
subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, em profundi-
dade, para que possa dar sua resposta devidamente informado; analisar o papel 
das tradições religiosas na estruturação e manutenção das diferentes culturas e 
manifestações socioculturais; facilitar a compreensão do significado das afirma-
ções e verdades de fé das tradições religiosas; refletir o sentido da atitude moral, 
como consequência do fenômeno religioso e expressão da consciência e da res-
posta pessoal e comunitária do ser humano; possibilitar esclarecimentos sobre o 
direito à diferença na construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o 
seu valor inalienável.

O Ensino Religioso deve ser uma “disciplina centrada na antropologia religiosa” (FONA-
PER, 2009, p. 22). Nesse aspecto ao se aprofundar a ideia de uma antropologia religiosa é 
possível trabalhar com criticidade essa disciplina. Espera-se o Ensino Religioso como um co-
nhecimento abrangente das diversas religiões e as compreendendo, sobretudo nas dimensões 
destacadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso (PCNER): Culturas 
e Tradições Religiosas; Escrituras Sagradas; Teologias; Ritos e Ethos (2009, p. 50). No que se 
refere à dimensão formativa o Ensino Religioso viabiliza uma formação humana que destaca 
os valores. A ética, nesse sentido, é a síntese desses valores, pois, mais que afirmar uma cren-
ça, urge a afirmação da vida humana, da fauna e da flora. É na formação ética que o sujeito 
adquire a responsabilidade, a autorrealização, a autodeterminação e a liberdade. Elementos 
fundamentais para a constituição da alteridade.

O artigo traz dois pontos fundamentais: análise histórica e legal do desenvolvimento do ER 
e a fundamentação antropológica. 
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A chegada do homem branco: catequese alienante

A história do ER2 no Brasil é construída a partir da presença dos colonizadores portugue-
ses imbuídos aparentemente de catequizar os indígenas, mas, no entanto, se ativeram mais 
à conquista para obtenção de riquezas. Ainda que possa ser considerado o ER fruto de um 
processo de catequização dos nativos facilmente se nota um grande problema quanto ao pro-
cesso de aplicação do ER (catequização), pois não há um respeito ao saber local3 dos nativos. 
Os colonizadores assumiram a catequese como instrumento de instrução e dominação dos 
índios, segundo Resende (1987, p. 37): “...o melhor modo de dominar os índios seria conven-
cê-los pela palavra, modificar sua mentalidade, fazê-los deixar de pensar e sentir como índios 
submetendo-os aos desejos do branco.”

Era uma catequese pautada na alienação dos nativos para dessa forma abandonarem seus 
hábitos, práticas, ritos, ethos, mitos e religiosidade. Era um ensino de submissão e de domes-
ticação. Cumpria-se no Brasil o modelo de catequese tridentina, ou seja, uma catequese ins-
pirada pela contrarreforma do Concílio de Trento (1545-1563)4. Sendo assim a catequese se 
instaura a partir dos interesses do Estado e da Igreja na perspectiva do Padroado. O Estado da 
conquista e a Igreja da salvação. “Por concessão do Papa, os monarcas portugueses exerciam o 
governo religioso e moral no reino e nas colônias. Na condição de grão-mestre, além do poder 
político detinham, agora também, o poder espiritual sobre os seus súditos e deles podiam exi-
gir doações e taxas para a Igreja.” (MOCELLIN, 2008, p. 40).

Os membros do clero se tornavam funcionários da Coroa. Com isso Portugal procurava pre-
servar o modelo conhecido como cristandade que tinha por lema: onde quer que se encontre 
seres humanos um administrador cristão deveria se fazer presente para a prática da conver-
são dos pagãos. Conforme Mocellin (p.41), “Estado e Igreja viviam uma relação simbiótica”.  
Mesmo com a ideia de simbiose a Igreja era um aparelho de submissão ao Estado, nesse sen-
tido o Padroado se constituía como base legal para o Estado ingerir na Igreja. Essa instituição 
submissa ao Estado assume a tarefa da educação na Colônia.

Ainda que aliada ao governo a Igreja trazia no cerne de sua missão não somente a coloniza-
ção, mas, sobretudo, a instalação de uma sociedade cristã que se dava por meio da catequese, 
ou seja, do ensino da religião. Tanto a catequese quanto a expansão ultramarina dos países 
europeus se conjugaram como forma de mesclar a religião e o poder, nesse caso é a presença 

2  Trata-se o ensino religioso na perspectiva dos europeus, ou seja, a formalização cristã. Não se pode negar a presença, antes 
da conquista europeia, de transmissões religiosas entre os nativos.

3  O conceito: saber local será trabalhado mais à frente com base nas obras do antropólogo Clifford Geertz. Por enquanto, 
saber local pode ser entendido como conhecimento dos nativos que não foi respeitado pelo processo de catequese implantado 
no Brasil, em suma, o saber local é a riqueza cultural e antropológica dos povos que se torna latente na sua forma de vivência 
social, política e até religiosa.

4 Numa perspectiva católica concílio significa reunir-se enquanto Igreja, nesse sentido é um encontro entre os representan-
tes da Igreja (os bispos) é uma reunião convocada, de modo geral, pelo Sumo Pontífice para refletir sobre a instituição, suas 
leis, doutrinas, regras e seus desafios. No livro do Segundo Testamento conhecido como Atos dos Apóstolos capítulo 15 encon-
tra-se o relato do considerado primeiro concílio. O último concílio da Igreja foi o Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-65).
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dos jesuítas5 que viabiliza esse movimento. No Brasil chegou à administração pública (Coroa) 
e os jesuítas (missionários), responsáveis pela catequese. Segundo Bruneau (1974, p.30) “A 
premissa chave do modelo de cristandade é a integração da Igreja e Estado. O Estado precisa 
ajudar a igreja para que todas as pessoas, em todas as áreas, sejam influenciadas através de 
todas as estruturas (...) Nesse período, a expansão dos poderes ibéricos tinha combinação de 
motivos econômicos, políticos e religiosos.”

O ER, nesse sentido, se dava num aspecto de doutrinação, ou em outros termos, havia um 
estudo não religioso, mas uma educação para o viver religioso do colonizador, isto é, do bran-
co. Como afirma Mocellin (2008, p.43): “Ao evangelizador engajado no projeto colonizador, 
condicionado por uma tradição cultural etnocêntrica, messiânica, faltou uma dimensão antro-
pológica na sua maneira de ver o evangelizado”.

Isso ressalta a importância de se trabalhar o ER com base em uma antropologia religiosa 
no sentido de ver o outro como possuidor de cultura e de uma interpretação própria da rea-
lidade que culmina na visão religiosa ou não sobre o mundo. A prática catequética no Brasil é 
marcada por uma violação da cultura indígena, nesse sentido é possível compreender a rea-
lidade complexa e divergente sobre o ER na atualidade. Segundo Mocellin (p.49) ocorreu um 
“atentado e uma violação da cultura, um real crime de genocídio cultural”. Não se pode julgar 
e menos ainda condenar as personagens desta fase da história, pois os jesuítas, por exemplo, 
eram frutos de seu tempo. Era uma visão de mundo determinada por uma ideologia de salva-
ção que às vezes os levava à intolerância. Esses fatos de submissão marcam o início do proces-
so educativo, com modelo europeu, no Brasil. 

Pode-se, em síntese, afirmar que de 1500 a 1800, vive-se a “fase da educação sob o motivo 
religioso (...) o que se desenvolve como ER é o Ensino da Religião oficial” (...) (FONAPER, 2009, 
pp. 22-23). Após esse período de predomínio da Igreja sobre a educação, entre 1800 a 1964, 
surge a ideia de uma educação que fique nas mãos do Estado-Nação.

Escola pública: gratuita, laica e para todos

Segundo Caron (2007) até o ano de 1759, a educação no Brasil é de influência jesuíta, mas 
com a chegada de D. João VI, a educação, resumida a algumas escolas particulares, é ministrada 
pelos discípulos dos jesuítas ou por professores nomeados para aulas régias e o Rio de Janeiro, 
com a chegada da família real demanda instrução pública para a população acrescida de mais 
15 mil pessoas vindas com a família real.

Percebe-se que nesse momento a educação passa a exigir maior participação do Estado. 
A educação passa a ser referendada pelo poder do Estado. O ensino religioso passa a uma di-
mensão secundária. No entanto, a Primeira Constituição Política do Império do Brasil em 25 
de março de 1824 promulga, no artigo 5º, a Religião Católica Romana como oficial do Estado. 

5 Os jesuítas foram chamados ao Brasil por Dom João III, em 15 de agosto de 1534. ficaram oficialmente no Brasil até 1579, 
pois foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Isso marca a ruptura do governo com a instituição eclesiástica.
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“Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas 
as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso 
destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo.”

Ainda que se implante o Império no Brasil ele não deixa de lado a força da Igreja que, mes-
mo dando lugar à burguesia agrária que a substitui enquanto hierarquia religiosa e a educa-
ção que passa a uma perspectiva de projeto da sociedade, possui muita força nos âmbitos da 
sociedade brasileira. A Religião (Igreja) Católica, em suma, serve de sustentáculo ao sistema 
legalista, pois “a religião oficial era uma arma política a serviço do Estado. O liberalismo não 
vislumbrava a secularização, mas ao contrário, sendo ele a mesma religião, tornava a religio-
sa concepção da Constituição e da Monarquia.” (MONTENEGRO, 1972 apud DAMAS, 2004, p. 
115). A religião serve de aparelho ideológico ao estado, na fase da Monarquia Constitucional 
– 1823 a 1889. (cf. FONAPER, p. 24).

O Brasil no sistema de Regime Republicano que se estende de 1890 a 1930 conhece o en-
sino da religião ou ER que passa por controvertidos questionamentos, pois foi considerado 
como empecilho para implantação do novo regime que tinha por base a separação entre Es-
tado e Igreja. Ideias essas que se fundamentavam nos ideais positivistas presentes no Brasil.

A afirmação: será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos oficiais de ensino. Orienta 
como deve se estabelecer a educação brasileira administrada pelo sistema estatal. Pode-se 
afirmar que esta frase suscita o polêmico debate da história do ER no Brasil, isto é, a afirmação 
questiona e faz pensar sobre a real função do ER. Mesmo com o propósito de um Estado laico 
o ensino da religião sempre se fez presente, sobretudo, dotado dos princípios estabelecidos a 
partir da orientação da Igreja Católica. Entre 1930 e 1937, período de transição, por meio do 
Decreto de 30 de abril de 1931 o ER é admitido, de maneira inicial, em caráter facultativo.

A constituição de 1934 assegura nos termos do artigo 153 o seguinte: “O Ensino Religioso 
será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa 
do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e constituirá matéria dos horários nas esco-
las públicas primárias, secundárias, profissionais e normais.” Nota-se que esse é o referencial 
de todas as concepções sobre o ER encontrados nas discussões durante sucessivos períodos 
da sua regulamentação. O que se torna, portanto, base para as diretrizes da educação nacional. 
Há que se ressaltar o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova6 que reflete uma posição con-
trária à inclusão do ER na escola. A posição dos escolanovistas contra a ativa aplicação do ER 
se dá pela defesa dos princípios da laicidade, obrigatoriedade e gratuidade do ensino público.

6  “[...] O grupo defendia novos ideais de educação e lutavam contra o empirismo dominante. Para tanto, defendiam transferir 
do terreno administrativo para os planos político-sociais a solução dos problemas escolares. [...] A educação nova, segundo 
o texto do manifesto, propunha servir não aos interesses de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que se funda sobre o 
princípio da vinculação da escola com o meio social”.

Cf. MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos.”Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (verbete). Dicio-
nário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002, http://www.educabrasil.com.br/
eb/dic/dicionario.asp?id=279, visitado em 29/12/2011.
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No Estado Novo que abarca o período histórico de 1937 a 1945, tendo sido efetivada a re-
forma “Francisco Campos”, o ER perde o seu caráter de obrigatoriedade, pois não é atribuída a 
sua prática como obrigação para mestres e alunos, conforme reza o artigo 133 da Constituição 
de 1937. “O Ensino Religioso poderá ser contemplado como matéria do curso ordinário das 
escolas primárias, normais e secundárias. Não poderá, porém, constituir objeto de obrigação 
dos mestres ou professores, nem de frequência compulsória por parte dos alunos.” Com a de-
claração constituinte vai se delineando o exercício do ER no Brasil. Que tem como caráter a 
ideia da optatividade e não um ensino obrigatório. 

O ER, entre os anos de 1946 a 1964, é contemplado como dever do Estado como instru-
mento que assegure a liberdade religiosa do cidadão que frequenta a escola. Assim afirma a 
Constituição de 1964 no artigo 141 parágrafo 7. “É inviolável a liberdade de consciência e de 
crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem 
pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na 
forma da lei civil.”

A laicidade do Estado é legítima, no entanto, não pode haver uma exclusão da prática do ER, 
pois o mesmo viabiliza a formação da consciência de respeito à diversidade religiosa presente 
no Brasil.

A prática do Ensino Religioso hoje

Percebe-se que no Artigo 5º inciso VI da Constituição Federal de 1988 há uma importan-
te defesa do direito religioso em terras brasileiras, pois reza a Constituição: “é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. Sabe-se que nem 
sempre o que é prescrito tem seu pleno cumprimento. No que se refere ao respeito à diversida-
de religiosa ainda há muito a ser trabalhado. O ER pretende colocar em debate essa liberdade.  
Por conta disso a Constituição do Brasil prevê a disciplina de ER no Artigo 210 parágrafo 1º: 
“O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN – 9394/96) apresenta para o ER esta orientação:

Artigo 33: O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da forma-
ção básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públi-
cas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 
Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 
conteúdos do Ensino Religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e ad-
missão dos professores.

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes deno-
minações religiosas, para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso.
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Sendo o ER parte integrante da formação básica do cidadão ele deve se voltar para formar 
um cidadão que saiba respeitar a liberdade religiosa do outro para se obter esse objetivo deve 
haver o respeito à diversidade cultural religiosa deste País. Para isso ser logrado o ER deve ser 
um estudo que se paute na perspectiva antropológica. ER não é ensino de uma religião o que 
seria proselitismo. Nesse ponto se justifica a importância do conhecimento das diversas for-
mas de vivência religiosa que se manifestam neste País e no mundo. Sabe-se que conhecendo 
é mais fácil surgir o respeito. O conhecimento dessas formas de vivência do sagrado é parte 
da ação antropológica do professor de ER, pois é na medida em que se tem consciência da im-
portância do agir com alteridade que surge o respeito. O Ensino Religioso necessita cultivar a 

reverência, ressaltando pela alteridade que todos são irmãos. (FONAPER, 2009, p. 33-34.).

Antropologia Religiosa

A perspectiva antropológica é importante na prática do ER, nesse sentido serão apresenta-
das possibilidades da antropologia religiosa a partir das obras: A Interpretação das Culturas e 

O Saber Local do antropólogo Clifford Geertz que trabalha a análise antropológica de maneira 
interpretativa das culturas e, sobretudo, com foco na busca de significados presentes em um 
saber cultural e local, nesse aspecto a sua abordagem viabiliza a compreensão da religião en-
quanto elemento cultural e que movimenta a vida das pessoas.

A cultura é o lugar de encontro das vivências sociais, nesse sentido a cultura é fruto do 
encontro de discursos e visões sobre o mundo. O conhecimento cultural favorece um conhe-
cer antropológico e relacional. Geertz (2011) evidencia que interpretar a cultura requer com-
preender o homem e suas relações. Quando se nota que nos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais de ER a afirmação de que o ER deve se dar numa dimensão antropológica as teorias e 
ideias de Geertz servem de base para esse processo.

Interpretação da Cultura

A Interpretação das Culturas foi escrita em 1973, possui como grande objetivo estudar as 
culturas como sistemas simbólicos. No prefácio da obra Geertz faz menção de que os ensaios7 
que compõem a obra se constituem de um trabalho de quinze anos, nesse sentido são estudos 
empíricos em sua maioria mais do que indagações teóricas. Esse conjunto de ensaios ganha 
certa dimensão de tratado de teoria cultural, pois se desenvolve por meio de uma série de 
análises concretas.

A obra é dividida em cinco partes possuindo um total de nove capítulos, além do prefácio 
do próprio autor e dos agradecimentos. Na primeira parte se apresenta uma análise conceitual 
da teoria interpretativa da Cultura. Na segunda parte o impacto do conceito de cultura sobre o 

7  Geertz entende o ensaio como meio que o possibilita a escolher diversos caminhos, pois o ensaio pode ser iniciado indo em 
qualquer direção e caso não dê certo é possível voltar e começar tudo uma vez mais em outra direção, sem grandes prejuízos 
em relação a tempo e desapontamento. O ensaio também é adaptável a eventos.
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de homem, o crescimento da cultura e a evolução da mente. Na terceira parte a religião como 
sistema cultural e o Ethos. Na quarta parte a ideologia como sistema cultural e a política signi-
ficante, por fim, na quinta e última parte a relação pessoa, tempo e conduta em Bali e a análise 
da briga de galos balinesa8.

Saber Local

A Obra O Saber local foi publicada em 1983, exatamente dez anos após a publicação de 
Interpretação das Culturas, nesse sentido o autor procura propor novas visões (ensaios) sobre 
antropologia interpretativa.

Há uma década, quando selecionei alguns de meus ensaios e os republiquei sob o 
título (meio genuflexão, meio talismã) de A interpretação das culturas, julguei que 
o produto desse meu trabalho seria um resumo geral de tudo que havia escrito: 
ou seja, como mencionei no livro, deixaria bem claro tudo o que eu tinha querido 
dizer antes. O que fiz, no entanto, foi criar uma nova imposição para mim mes-
mo. Descobri que, também na antropologia, quem diz A, fica forçado a dizer B.  
(GEERTZ, 2009, p. 9).

A análise antropológica não pode parar no tempo e isso fica evidente com as palavras ci-
tadas, acima, de Geertz. Nesse sentido os ensaios presentes em O Saber Local são resultados 
da inquietude e da tentativa de dizer B. Geertz demonstra grande consciência das mudanças 
que as ciências sociais sofreram a partir de conceitos filosóficos, de críticas e de subversões o 
que torna uma concepção tecnológica de retorno improvável, nesse aspecto a proposta de uma 
“teoria geral” a respeito de qualquer coisa social possuiu ressonância vazia. Daí a importân-
cia da análise das culturas de forma focada. Conforme Geertz (2009, p. 10) “Como estruturas 
constituem a própria matéria de que é feita a antropologia cultural, cuja ocupação principal é 
determinar a razão pela qual este ou aquele povo faz aquilo que faz, todas estas mudanças lhe 
são bastante simpáticas.”

Nota-se que a antropologia cultural busca entender o fenômeno em seu lugar, ou seja, é 
uma interpretação que considera as formas de saber locais. Essa é a função do etnógrafo. Aqui-

lo que se vê depende do lugar em que foi visto, e das outras coisas que foram vistas ao mesmo 

tempo. (2009, p. 11).

Os ensaios que compõem a Obra são reflexões etnograficamente informadas a partir de 
tópicos gerais. É a tarefa do entendimento, isto é, hermenêutica. Uma hermenêutica cultural. 
Há, portanto, na obra uma série de interpretações reais de alguma coisa, transformando em 
antropologia as formulações pertinentes. Os ensaios foram apresentados a grupos diversos e 
revelam a antropologia interpretativa à moda de Geertz. (...) o estudo interpretativo da cultura 

8  Neste artigo se destacará, sobretudo desta obra, a primeira, segunda e terceira parte.
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representa um esforço para aceitar a diversidade entre as várias maneiras que seres humanos 

têm de construir suas vidas no processo de vivê-las. (2009, p.29).

A Obra é dividida em três partes formando no total oito capítulos (ensaios) além da intro-
dução e dos agradecimentos. A primeira parte apresenta a mistura de gêneros: a reconfigura-
ção do pensamento social; história social da imaginação moral e a natureza do entendimento 
antropológico a partir dos nativos. A segunda parte traz a ideia do senso comum como sistema 
cultural; a arte como sistema cultural; simbolismo do poder e uma etnografia do pensamento 
moderno. A terceira parte evidencia o saber local na perspectiva comparatista.

Cultura e Religião: necessária ligação

Na obra de introdução geral à antropologia Mirror for Man, de Clyde Kluckhohn, segudo 
Geertz uma das melhores introduções à antropologia, há as seguintes definições de cultura: 
“Modo de vida global de um povo”; “o legado social que o indivíduo adquire do seu grupo”; 
“uma forma de pensar, sentir e acreditar”; “uma abstração do comportamento”; “uma teoria 
elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela qual um grupo de pessoas se comporta real-
mente”; “um celeiro de aprendizagem em comum”; “um conjunto de orientações padronizadas 
para os problemas recorrentes”; “comportamento aprendido”; “um mecanismo para regula-
mentação normativa do comportamento”; “um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao 
ambiente externo como em relação aos outros homens” e “um precipitado da história”. O ser 
humano está mergulhado na cultura sendo transformado por ela e a transformando.

Como salienta MALANDRINO (2010, p. 29-30) a partir da análise de Geertz:

Podemos perceber que a cultura se atualiza na ação dos sujeitos, modificando o sen-
tido dos produtos culturais. A história é ordenada culturalmente de diferentes mo-
dos nas diversas sociedades, de acordo com os sistemas de significação, ao mesmo 
tempo em que os esquemas culturais são ordenados historicamente. Há uma relação 
dialética entre as práticas produzidas na história e as matrizes culturais, sendo que 
o indivíduo é o agente desta relação. Os elementos simbólicos de cada cultura estão 
em permanente dinamismo, havendo uma atualização constante. A partir da tensão 
é que se dá a criação do novo.

Por isso o fazer antropológico de Geertz não é uma ciência experimental em busca de leis, 
mas, sim, interpretativa à busca de significados. Esse é o que faz subsistir a etnografia como 
prática de se estabelecer relações de forma densa. E sempre mutável nas palavras de Malan-
drino. A cultura, portanto, é algo a ser compreendido por meio de análises interpretativas. Tra-
ta-se de uma atitude densa, mas necessário ao processo do ER significativo. “Fazer a etnografia 
é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbo-
tado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 
não como os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 
modelado.” (GEERTZ, 2011, p. 7)
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O conceito de cultura abordado por Geertz, em suma, “denota um padrão de significados 
transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas 
expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e de-
senvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.” (2011, p. 66)

Entende-se, nesse sentido, que o trabalho de se lograr a antropologia exige um saber cultu-
ral, ou seja, um conhecimento etnográfico, pois o homem se constitui na cultura, assim como 
seu universo religioso se mistura à cultura e é cultura. Sendo assim, o objetivo da antropologia, 
na visão de Geertz, é o alargamento do universo do discurso humano (ibdem. p.7). Daí a impor-
tância de criteriosa análise interpretativa que é característica9 da descrição etnográfica.

Percebe-se a complexidade do conceito de cultura e do que ela é, nesse ponto, Geertz infere 
que a análise cultural é intrinsecamente incompleta e, o que é pior, quanto mais profunda, me-
nos completa, sendo assim a antropologia religiosa também será incompleta, mas necessária, 
pois segundo Geertz (2011, p. 21)

Olhar as dimesões simbólicas da ação social – arte, religião, ideologia, ciência, lei, 
moralidade, senso comum – não é afastar-se dos dilemas existências da vida em 
favor de algum domínio empírico de formas não-emocionalizadas; é mergulhar no 
meio delas. A vocação essencial da antropologia interpretativa não é responder às 
nossas questões mais profundas, mas colocar à nossa disposição as respostas que 
outros deram – apascentando outros carneiros em outros vales – e assim incluí-las 
no registro de consultas sobre o que o homem falou.

Há, nessa citação, referência à religião como parte das dimensões simbólicas da ação social, 
nesse sentido um conhecimento completo e complexo exige o domínio cultural que contém a 
força da dimensão simbólica da religião. O ER possui a tarefa de no campo da cultura e de sua 
análise trabalhar a dimensão simbólica da religião e sua implicação na vida e no conhecimento 
das pessoas. Mas será que essa abordagem imparcial ocorre nas escolas e por parte dos pro-
fessores de ER ou há, na verdade, nas aulas um exagero naquilo que se pode afirmar o jeito dos 
professores?

Para responder a essa questão é importante entender que há uma grande relação entre 
cultura e indivíduo. Essa relação que suscita as questões: o homem gera a cultura ou a cultura 
gera o homem? As arcadas culturais determinam o social ou o social determina o cultural? Até 
aonde vai o social e o cultural?

A Religião como Sistema Cultural

A antropologia social no campo da análise da religião apresenta, ao menos, quatro contri-
buições para o entendimento da religião. São, pois, a discussão de Durkheim sobre a natureza 

9 Segundo Geertz (Cf. 2011, p.15) há três características da descrição etnográfica: ela é interpretativa; o que ela interpreta é 
o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o “dito” num tal discurso da sua possibilidade de 
extinguir-se e fixá-los em formas pesquisáveis.
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do sagardo10; a metodologia Verstehenden de Weber; o paralelo de Freud entre rituais pessoais 
e coletivos e a exploração feita por Malinowski sobre a diferença entre religião e senso comum. 

Esses, afirma Geertz , são “... pontos de partida inevitáveis para qualquer teoria antropoló-
gica da religião que seja útil”. (2011, p.66).

O fato de serem pontos de partida não impedem que Geertz faça uso de outras linhas de 
pensamento, nesse sentido ele desenvolve as ideias sobre religião como sistema cultural nos 
passos de Parsons e Shils no desenvolvimento da dimensão cultural da análise religiosa.

Geertz (2011, p. 67) apresenta certa definição/ ensaio de religião da seguinte maneira: “(1) 
um sistema de símbolos que atua para (2) estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras 
disposições e motivações nos homens através da (3) formulação de conceitos de uma ordem 
de existência geral e (4) vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade que (5) as dis-
posições e motivações parecem singularmente realistas.”

Como entender a religião sendo um sistema simbólico? Definir o símbolo não é tarefa fácil, 
pois ele é interpretado de modos variados, nesse sentido alguns afirmam os símbolos como 
usado para qualquer coisa que signifique algo e assim por diante. O símbolo é usado para 
qualquer objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como vínculo a uma con-
cepção. A concepção designa o significado do símbolo. Em outras palavras os símbolos são 
passíveis de significação. Essa dimensão constitui a religião enquanto sistema, pois ela é feita 
de símbolos. “O homem tem uma dependência tão grande em relação aos símbolos e sistemas 
simbólicos a ponto de serem eles decisivos para a sua viabilidade como criatura e, em função 
disso, sua sensibilidade à indicação até mesmo mais remota de que eles são capazes de enfren-
tar... (GEERTZ, 2011, p.73)”.

A relação de dependência do homem ao símbolo se perfaz entre a religião e o símbolo, pois 
a religião existe na pessoa que a faz. A religião, muitas vezes, é um símbolo que responde ao 
caos que vive o homem. Essa resposta é a própria significação.

Nesse sentido, a antropologia religiosa deve promover dois movimentos: o primeiro é a 
análise do sistema de significados incorporado nos símbolos que formam a religião; o segun-
do a compreensão do relacionamento desses sistemas aos processos sociais e psicológicos. 
Segundo Geertz “O que quer que a religião possa ser além disso, ela é, em parte, uma tentativa 
(...) de conservar a provisão de significados gerais em termos dos quais cada indivíduo inter-
preta sua experiência e organiza sua conduta.” (2011, p.93).

A religião como sistema simbólico faz parte da estrutura da própria sociedade, sendo, nes-
se ponto, construtora social e psicológica. A importância da antropologia religiosa no ER se faz 

10  Cabe destacar a obra: As Formas Elementares da Vida Religiosa na qual o autor traz uma análise sociológica que visa atingir 
a forma mais elementar de vida religiosa e para isso o autor faz a relação entre o sagrado e o religioso.
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notar até, mesmo nesse sentido. A religião, enquanto, sistema cultural é uma religião que se 
faz e faz símbolos que se tornam social e psicológico. Os símbolos religiosos são fundamentais 
na compreensão cultural e antropológica, pois são “[...] os símbolos religiosos que sintetizam 
o ethos de um povo – tom, caráter, qualidade de vida, estilo e disposições morais e estéticas – e 
sua visão de mundo [...]” (MALANDRINO, 2010, p.30.). Essa ideia se afirma com base na citação 
a seguir:

Na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo torna-se intelectualmente razoável 
porque demonstra representar um tipo de vida idealmente adaptado ao estado de coisas atual 
que a visão de mundo descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se emocionalmente con-
vincente por ser apresentada como a imagem de um estado de coisas verdadeiro, especial-
mente bem-arrumado para acomodar tal tipo de vida. Essa confrontação e essa confirmação 
mútuas têm dois efeitos fundamentais. De um lado, objetivam preferências morais e estéti-
cas, retratando-as como condições de vida impostas, implícitas num mundo com a estrutura 
particular, como simples senso comum, dada a forma inalterável da realidade. De outro lado 
apóiam essas crenças recebidas sobre o corpo do mundo invocando sentimentos morais e 
estéticos sentidos profundamente como provas experimentais da sua verdade. Os símbolos 
religiosos formulam uma congruência básica entre um estilo de vida particular e uma meta-
física específica (implícita, no mais das vezes) e, ao fazê-los, sustentam cada uma delas com a 
autoridade emprestada do outro. (GEERTZ, 2011, p. 67).

A religião é um sistema de símbolos que atua no sentido de estabelecer disposições e mo-
tivações nos seres humanos, por meio da formulação de conceitos realistas e definição das 
emoções que permitam ao ser humano suportar a realidade. São os símbolos religiosos que 
oferecem a capacidade de compreensão do mundo. Nesse sentido, afirma Malandrino, 2010, p. 
31: “A importância da religião está na capacidade de fornecer um arcabouço de ideias gerais, 
em termos das quais o ser humano pode dar uma forma significativa à parte da experiência 
intelectual, emocional e moral. A religião, como um sistema de significados incorporado aos 
símbolos, relaciona-se com os processos sócio-estruturais e psicológicos.”

Geertz na obra O Saber Local trabalha a ideia do jogo e suas regras aplicado à existência 
social. O jogo possui regras para quem deseja participar deles assim se dá nas esferas sociais 
com suas regras.

Quando se pensa no âmbito religioso não há muito do que se duvidar da dimensão do jogo, 
pois a participação e a integração do sujeito no grupo religioso (constituído por símbolos) exi-
ge, sobretudo, que ele assuma as regras (ritos, doutrinas e crenças) para se considerado, nesse 
sentido a pertença religiosa numa perspectiva antropológica que insinua que o sujeito jogue 
segundo as regras e sem reclamar. (cf. GEERTZ, 2009, p. 42.)

A formação antropológica não exclui as demais, mas é imprescindível, porque é o ser hu-
mano o sujeito religioso que interagindo com seu meio simbólico cultural promove e apresen-
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ta o que é a religião na sua dimensão prática tanto no amor quanto no desamor. Entender este 
homem que em nome de uma religião persegue e busca destruir outras ou que ama e busca a 
unidade universal parte da antropologia.

Considerações Finais

A elaboração deste artigo se deu em dois blocos contemplando a análise histórica do de-
senvolvimento do ER no Brasil e a análise antropológica que deve ser trabalhada no ER, nesse 
ponto trabalhou-se a teoria antropológica, sobretudo, a partir de Geertz. Na elaboração deste 
artigo buscou-se com base na leitura atenta dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino 
Religioso estabelecer e apresentar justificativas para a necessidade de se trabalhar o ER de 
maneira antropológica e valorativa do outro enquanto construtor de um saber local.

Para isso foi realizada intensa leitura das obras de Geertz no que se refere ao aspecto an-
tropológico aplicado à religiosidade. No resgate da história do ER no Brasil foi de fundamental 
importância as teses consultadas, pois possuíam ampla fundamentação e solidez. 

Na primeira parte do artigo é possível perceber que a catequese ou a prática em seguida 
de um ER se dá em um contexto conhecido como Padroado, ou seja, subordinação da Igreja 
à Coroa portuguesa, nesse sentido há uma formação tridentina e que serve aos interesses e 
ideologias do governo. Portugal prega, de fato, a cristandade, sendo o Padroado base legal para 
a Coroa ingerir na Igreja e na prática educativa. A Igreja, por meio do ER, procurava lograr a 
instalação de uma sociedade cristã. Havia na prática do ensinamento religioso a realização da 
doutrinação. Nesse ponto na obstinação do evangelizador há a falta de certa dimensão antro-
pológica na forma de se relacionar com o nativo, não acontece um respeito aos hábitos e raízes 
culturais dos povos. A partir desse ponto é possível se afirmar que a educação ou o ER era 
marcado pela submissão. Assim se desenhou o ER entre 1500 até 1800.

De 1800 a 1964 a educação passa oficialmente para a mão do Estado (embora sempre 
estivesse). O ER é colocado em uma condição secundária, mas ainda assim a Igreja Católica é 
entendida com religião oficial do Brasil. A religião serve como aparelho ideológico ao Estado. 
O ER se torna facultativo. A prática do ER nos dias atuais é baseada na LDBEN – 9394/96 no 
artigo trigésimo terceiro que apresenta o ER como facultativo, parte de formação básica do 
cidadão, mas que requer assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa e sem prá-
ticas de proselitismo. Destaca-se a importância de formar um cidadão que saiba respeitar as 
diferenças o que se destaca como processo formativo que não pode se tornar doutrinamento, 
menos ainda, construção de fanatismos. Por isso a importância de nos dias atuais se trabalhar 
na perspectiva antropológica é latente.

O ER não é ensinar uma religião, mas é fazer ciência das religiões, por meio do estudo e do 
aprofundamento de pesquisas e vivências. Como síntese desse ideal contemporâneo do ER é 
possível afirmar que o ER deve cultivar a reverência e a alteridade. Aspectos pedagógicos são 
necessários ao ER na sua dinâmica formativa, nesse sentindo se destacam alguns pontos que 
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devem ser mais bem explorados pelos professores: Interdisciplinaridade. Visão de globalidade. 

Educação sem discriminação. Cultivo dos valores humanos. Participação e Abertura religiosa. 

Não se deve esquecer que a existência do ER apresenta o desenvolvimento de competências e 
habilidades que permitam o seu bom desenvolvimento.

Na segunda parte se trabalhou a antropologia religiosa à luz do pensamento de Geertz que 
desenvolve uma antropologia interpretativa com foco na cultura e, portanto, envolve a reli-
gião como forte elemento simbólico. Para o bom desenvolvimento foi elaborado um panorama 
geral de duas importantes obras de Geertz: A Interpretação das Culturas e O Saber Local. E a 
partir dessas obras se direcionou como visualizar a antropologia aplicada ao ER.

Cultura e religião são elementos extremamente relacionados, a tal ponto que é comum en-
tendê-los como ligados. Por isso no se toma a definição de cultura de Geertz que a compreende 
como teias que determinam os movimentos dos homens que por sua fez determinam as teias 
como pressuposto do fazer antropológico. O universo religioso que é matéria prima do ER se 
constitui em culturas e é cultura, nesse caso a busca por saberes locais viabiliza o exercício do 
fazer ciência da religião que é tarefa do ER. A religião é parte da dimensão simbólica e cultural 
dos povos. Isso exige do professor de ER a capacidade de ser neutro, no aspecto de afirmação 
de sua crença, no exercício do magistério, pois não se trata de um ER doutrinador, mas, pelo 
contrário, é um estudo interpretativo de construção coletiva que deve prezar pelo respeito.

A religião é um grande sistema cultural, pois edifica hábitos, práticas, leis e até a determi-
nação da contagem do tempo. Sendo a religião cultura e a cultura é construída por símbolos a 
religião assume esse caráter simbólico que muitas vezes responde ao caos que vive o homem. 
A antropologia religiosa deve promover a análise dos sistemas de significados e compreender 
o relacionamento desses sistemas com os processos sociais e psíquicos. Nota-se que o fazer 
antropológico é um ensaio que visa o ser humano na sua integralidade.

Há algumas questões que poderiam ter sido mais bem exploradas neste artigo, por exem-
plo, a análise do ER como contribuinte para a construção de uma sociedade menos excludente; 
as práticas pedagógicas de ER pautadas na visão antropológica e conteúdos formativos a se-
rem trabalhados com os professores de ER.
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Os (re) batizadores:  
Primórdios dos batistas e das denominações

The (re)baptizers:  
Early Baptists and their denominations

Timóteo Monteiro Borba1

Resumo: O presente artigo apresenta narrativas sobre os primórdios e história do movi-
mento religioso conhecido como batistas. Destaca diversas linhas de pensamentos e teorias de 
onde e quando pode ter iniciado tal trajetória religiosa. Busca entender e diferenciar a história 
dos batistas como primórdios históricos e história denominacional em que grupos não mais 
denominados, porém, autodenominados começam a se reunir em prol de ideais próprios e 
institucionais. Levanta no presente também a realidade de existir diversos pensamentos sobre 
diversas instituições diferentes porém com a mesma nomenclatura denominacional e a afir-
mação de possuírem os mesmos primórdios e caminhos históricos. Por isso são chamados de 
“Batistas”.

Palavras-chave: História; Batistas; Denominação; Igreja; História dos Batistas

Abstract: This article presents narratives about the origins and history of the religious 
movement known as Baptists. Highlights several lines of thoughts and theories of where and 
when you can get started this religious path. Seeks to understand and differentiate the history 
of Baptists as historical beginnings and denominational history that no longer named groups, 
however, self-appointed begin to gather for the sake of themselves and institutional ideals. 
Also arise in the present reality to exist many thoughts on several different institutions but 
with the same denominational nomenclature and the statement possess the same beginnings 
and historical paths. So they are called “Baptists”.

Keywords: History; Baptists; denomination; church; History of the Baptists

1 Bacharel em Teologia (FTBAW Dourados-MS); Mestrando em Ciências das Religiões (Faculdade Unida–Vitória – ES); Orien-
tado por Dr. Nelson Kilpp. Contato: borbas@hotmail.com
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Introdução

A história ou primórdios2 dos movimentos3 religiosos denominados de batistas, apresenta 
primariamente, ou seja, em nível mundial, três (3) teorias as quais serão apresentadas e expla-
nadas uma a uma. A primeira, conhecida como JJJ que designa a nomenclatura Jerusalém-Jor-
dão-João, a qual  - segundo PEREIRA4 – afirma a existência dos batistas desde os tempos dos 
batismos que João (o Batista)5 realizava, o qual, segundo as Escrituras Sagradas de tradição 
cristã, realizou também no Rio Jordão. A segunda, a qual designa uma certa descendência ou 
parentesco histórico com os denominados de Anabatistas. E a terceira, é a teoria de que os 
batistas descendem dos ingleses Separatistas do século XVII.

Podem-se distinguir três teorias a respeito da origem dos Batistas. A primeira, é a 
teoria JJJ ou Jerusalém –Jordão-João. A segunda é a do parentesco espiritual com os 
Anabatistas do século XVI. E a terceira é a teoria da origem dos Separatistas Ingleses 
do século XVII.6

Sobre cada teoria apresentada, pretende-se destacar cada uma, mostrando seus rumos his-
tóricos e suas ligações que as aproximam das mais diversas ramificações existentes da deno-
minação de batistas. Pretende-se demonstrar também com clareza a diferenciação da estória7 
dos primórdios batistas dos apontamentos históricos fundantes da denominação. Assim, tor-
na-se clara a afirmação de que tal pesquisa pretende levantar fatores fundantes daquilo que 
hoje entende-se por batistas.

O Rastro de Sangue. A teoria JJJ

A primeira teoria aqui apresentada é a adotada pelo pastor batista J. M. Carroll, o qual es-
creveu uma pequena literatura intitulada “O Rastro de Sangue” sendo a mesma grandemente 
difundida no Brasil, sobre a qual PEREIRA8 faz a afirmação de existir – em tal teoria - uma 
linha de pensamento que os batistas seguem uma história ininterrupta desde os tempos dos 
batismos no Rio Jordão efetuados por João Batista, porém, é interessante afirmar que Carroll 
apresenta uma continuidade histórica tanto Anabatista quanto dos Puritanos Separatistas da 
Inglaterra. Carroll primariamente não quer fazer a apologia de que os batistas vem de João o 

2  Tem-se aqui primórdios como narrativa que visa trazer sentido a mais diversas afirmações.

3  Plural aqui, pois não existe somente um movimento que se denomina, ou é denominado batista. Há diversos. Cf. Conclusão.

4  PEREIRA, José dos Reis (da Silva). História dos Batistas no Brasil. 3ª edição ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: JUERP, 2001.

5  Referência ao personagem bíblico João o Batista que pregava o arrependimento e batizava. Encontra-se referência sobre o 
mesmo a partir de Mateus 3, Marcos 1, Lucas 1,2 e 3 e João 1.

6  PEREIRA, J.R., p.13.

7  Trata-se como estória, não algo que seja falso, mas, ideologias de diversos movimentos aos quais influenciaram os ideais 
batistas até sua fundação enquanto denominação e não como princípios denominacionais já formados de um determinado 
grupo, ou seja, princípios homogêneos.

8  O mesmo opúsculo pode ser apresentado tanto como Rastro de Sangue, como Rasto de Sangue.
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Batista, mas sim dizer que a religião cristã foi criada por Cristo e João o Batista com sua prega-
ção e martírio influenciou o desdobramento de tal religião. A Cristã.9

Fato que Carroll em seu opúsculo, destaca os Anabatistas, além  de afirmar que os mesmos 
tiveram outros nomes, mostra que os Batistas, desenvolveram-se, através deste grupo que 
com a decaída do prefixo “Ana”, ficou – segundo Carroll - conhecidos como batista.

É um fato fora de dúvida e que parece na história verossímil, que um retrospecto 
através da história, mesmo até o 4º século, nos há de mostrar que eram chamados 
de Anabatistas todos aqueles que recusavam aceitar a doutrina da “Regeneração Ba-
tismal” e que rebatizavam todos aqueles que vinham da Hierarquia. Não obstante 
também sido apelidados com outros títulos, agora eram conhecidos somente como 
“Anabatistas”. Já no limiar do século 16 o prefixo “Ana” caiu e o nome foi encurtado 
para “Batista”, caindo gradualmente todos os outros nomes.10

Porém, quase ao final de sua obra, o mesmo afirma.

O nome batista é um apelido e lhes foi dado por seus inimigos. (Se é que não o fôra 
dado legitimamente pelo próprio Salvador, quando Ele se referiu a João, como o “Ba-
tista”). Até o dia de hoje o nome batista nunca foi oficialmente adotado por qualquer 
grupo de batistas. O nome, entretanto, se fixou e foi voluntariamente aceito e or-
gulhosamente recebido. Ele se ajustou perfeitamente. Este foi o nome distintivo do 
precursor de Cristo, o primeiro a ensinar a doutrina que os batistas agora mantêm.11

Nota-se, que o mesmo não afirma categoricamente o fato de ser João o Batista o fundador 
da seita12 dos batistas, mas sim, que foi um ensinador dos princípios dos quais – o autor afirma 
ser  – os batistas mantém. Pois, segundo o próprio Carroll, foi-se levantada, fundada, forma-
da tal seita, ou aceitação religiosa de preceitos no período Constantinopolitano13onde foram 
levantados os seguintes assuntos. A mudança de um  do governo democrático da igreja para 
um o governo eclesiástico, ou seja, os bispos não servem mais as igrejas, agora, são senhores 
das mesmas, a aparição do conceito de Regeneração Batismal, a mudança do batismo dos que 
tem consciência para crer  para batismo infantil (pedo-batismo), casamento da igreja com o 
estado, nominação de cristão somente aos que se encontram dentro da igreja aliançada com 
Roma, por agora o governo também ser a igreja, não existe mais liberdade religiosa e início da 

9  CARROLL, J.M. O Rasto de Sangue – E-book (baixado do site da Primeira Igreja Batista do Jardim das Oliveiras Fortaleza – 
CE - http://www.pibjo.org.br/pibjo/wp-estudos/O%20Rasto%20de%20Sangue.pdf acesso em: 01/04/2015) p.7.

10  Ibid, p. 24.

11  Ibid, p. 25.

12  Afirma-se seita aqui como uma ramificação religiosa que se desvia dos conceitos religiosos abordados por uma maioria. 
Maioria tal, afirmada como católicos romanos. Não se busca aqui conceitos de valores mas sim apresentar distinção entre 
ramificações religiosas.

13  Afirma-se aqui como tal período, o casamento entre Igreja e Estado, sendo isso o germe da Igreja Católica Romana.
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perseguição e nomenclatura/titulação de grupos religiosos que não aceitaram as mudanças 
referidas anteriormente.14 Assim,

O rápido curso seguido pelas igrejas leais provocou um grande desprazer aos faná-
ticos da religião do Estado, muitos, senão a maioria, dos quais não era de genuínos 
convertidos. O nome “cristão” entretanto foi negado às igrejas que não aceitavam 
os novos erros. Uma vez privados disto, foram chamados por outros nomes, alguns 
por uns e outros por outros, como sejam: Montanistas, Tertulianistas, Novacianos, 
Paterinos, e alguns, ao menos, por causa do costume de rebatizar os que haviam sido 
batizados na infância, foram chamados ana-batistas.15

De certa maneira, não existem indícios de que realmente existiu um grupo ininterrupto 
desde a época de João o Batista. O que se pode com facilidade afirmar é que um ou alguns 
grupos religiosos discordantes com o nascimento da religião-estado romana espelharam-se 
em alguns resquícios16 de manuscritos do que hoje se entende como bíblia cristã. Visto que 
ainda não existia a prensa do alemão Gutenberg, a qual fora inventada17  e fez a primeira tira-
gem de um livro completo por meados de 1425 e 145618, então, tornava-se caro e complicado 
possuir livros completos, pois antes os mesmos eram feitos por copistas. E Segundo Carroll, o 
casamento da “religião cristã” com Roma, deu-se por meados de 426 D.C.19 Não existia tanta 
facilidade em se apoderar ou ter como posse um exemplar da bíblia cristã.

A teoria dos “anabatistas”. O legado histórico dos batistas

Logo após uma mínima explanação sobre o pensamento JJJ, aqui apresentado através 
da obra de J. M. Carroll, vale apresentar a teoria chamada de Parentesco Espiritual com os 
Anabatistas20, que de certo modo não se distancia tanto do que Carroll defende a despeito 
dos Anabatistas. Hurlbut defende o fato de que os batistas descendem da reforma, surgin-
do na Suíça.

14  CARROLL, J.M. p. 12.

15  Ibid, p.11.

16  Pequenos fragmentos ou cartas cristãs dos primeiros séculos D.C.

17  Por observação é bom fazer lembrar que Gutenberg não foi o inventor da prensa tipográfica, mais sim aprimorou projetos 
asiáticos  de 14 séculos antes. C.f. Tosseri, Olivier. Gutenberg não inventou a imprensa. (Artigo Digital) Disponível em: http://
www2.uol.com.br/historiaviva/artigos/gutenberg_nao_inventou_a_imprensa.html Acesso em: 18/06/2015; LINARDI, Fred. 
A prensa de Gutenberg. (Artigo Digital) Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/prensa-gu-
tenberg-435887.shtml  Acesso em: 10/03/2015.

18  Tosseri, Olivier. Gutenberg não inventou a imprensa. (Artigo Digital) Disponível em: http://www2.uol.com.br/historiavi-
va/artigos/gutenberg_nao_inventou_a_imprensa.html Acesso em: 18/06/2015

19  CARROLL, J.M. p. 11-12.

20  PEREIRA, J.R., p.13
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Surgiram os batistas pouco depois da Reforma, na Suíça, e espalharam-se rapidamente 
no norte da Alemanha e na Holanda. No princípio foram chamados de anabatistas, por-
que batizavam novamente aqueles que haviam sidos batizados na infância.21

Sobre o início do movimento anabatista, OLSON, dá seu apoio a HURLBUT, não no fato de 
ser o início (nascimento) dos batistas, mas sim enquanto início do movimento anabatista.

Antes de examinarmos a teologia do anabatismo, é bom explicarmos o início do 
movimento. De acordo com o historiados anabatista William R. Estep, “o ato mais 
revolucionário da Reforma” aconteceu em Zurique, em 21 de Janeiro de 1525. Um 
ex-sacerdote católico, chamado Jorge Blaurock, que havia se tornado protestante 
reuniu-se secretamente com outros seguidores radicais de Zuínglio. Estavam insa-
tisfeitos com o andamento lento e cauteloso da reforma em Zurique. Dois jovens 
brilhantes seguidores de Zuínglio, chamados Félix Manz  e Conrado Grebel, estavam 
entre eles. Depois de cuidadoso estudo e oração, resolveram batizar uns aos outros. 
Embora, hoje em dia, esse ato não pareça especialmente corajoso, naquele tempo 
era. Recusar o batismo infantil e rebatizar as pessoas era ilegal por ser considerado 
heresia e sedição.22

Nota-se que exista uma discordância com Carroll na questão de datação do nascimen-
to dos movimentos conhecidos como anabatistas. O Autor de Rasto de Sangue, designa os 
anabatistas como um movimento que sempre vem lutando conta a igreja-estado romana23 
e suas afirmações dogmáticas desde o casamento religioso Igreja-Estado, já OLSON e HUR-
LBUT destacam o fato do movimento anabatista nascer durante a Reforma “Zuingliana”24. 
Também defensor dessa idéia é WALKER, o qual faz a afirmação que possivelmente na casa 
da Félix Manz em Zurique, no dia 21 de Janeiro de 1525, em uma Reunião, Blaurock passou 
a batizar os outros por aspersão e possivelmente algumas semanas depois ocorreram o caso 
do batismo por imersão.25

Fato incontestável é que os anabatistas estavam presentes no movimento da reforma, tanto 
na reforma “Zuingliana” como na reforma Calvinista. Como princípio explicativo deste fato, 
torna-se interessante analisar o dito de MUIRHEAD ao afirmar.

A palavra “batista” usada para designar uma denominação cristã é de origem rela-
tivamente moderna. “Taufer,” o equivalente em alemão, foi geralmente usado por 
Zwínglio e seus adeptos para designar os primeiros anti-pedobatistas dos primeiros 

21  HURLBUT, Jesse Lyman. História da Igreja Cristã. Miami: Editora Vida, 1979, p. 188.

22  OLSON, Roger E.  História da teologia cristã: 2 000 anos de tradição e reformas. São Paulo: Editora Vida 2001. p. 427.

23  C.f. Supracitado.

24  Termo adaptado nosso.

25  WALKER, Williston. História da Igreja Cristã. Volumes I e II.  4. Edição. Rio de Janeiro; São Paulo: JUERP; ASTE, 1983. p. 40-41.
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anos da Reforma. Também os nomes “anabatistas” e “catabatistas” foram emprega-
dos pelos oponentes dos anti-pedobatistas.26

Com tal afirmação e outras anteriores não existe dúvida que no período da reforma em 
Zuríque, estavam presentes os anabatistas, porém, os mesmos não somente eram chamados 
com tal nomenclatura, a perceber a afirmação de MUIRHEAD, a grande questão levantada era 
o anti-pedobatismo, que por sua vez entende-se que não havia aceitação do batismo infantil 
por parte desse grupo, sendo uma contrariedade, negação.

Percebe-se o termo “catabatista” 27usado por MUIRHEAD pode ser entendido como aqueles 
que eram contrários ao batismo até dos sacerdotes religiosos, mesmo que sejam reformado-
res. Tal termo evidencia que existiam grupos de ainti-pedobatistas os quais afirmavam que o 
batismo pelo qual os sacerdotes das igrejas católicas passaram não era válido, assim, quem 
fora batizado por tais sacerdotes, também não tinham seus batismos válidos, ou seja, para os 
“catabatistas”, nunca tinham realmente sido batizados.

Um contestador dessa afirmação catabatista é o teólogo francês João Calvino, o qual teve 
uma importante participação durante os movimentos da Reforma. O mesmo afirma no tomo 2 
de sua obra “A instituição da Religião Cristã” que o que se leva em conta não é quem administra 
o sacramento, mas, deve entender-se que o mesmo é administrado pelas mãos de Deus, pois 
para Calvino, o batismo não é de homens, mas sim divino.

Ademais, se é verdade o que dizemos, que o sacramento não deve ser avaliado pela 
mão que o administra, mas como se aceitássemos da própria mão de Deus, da qual 
sem dúvida alguma o recebemos, pode deduzir-se daqui que nada é tirado ou acres-
centado ao sacramento pela dignidade da mão de quem o administra. E assim como, 
entre os homens, se uma carta for enviada, pouco importa quem ou qual terá sido o 
mensageiro, contanto que se reconheça a assinatura e o sinete de nosso Senhor em 
seus sacramentos, quem quer que seja o mensageiro.
Com essas palavras, fica totalmente refutado o erro dos donatistas, que mediam a 
força e o valor do sacramento  pela dignidade do ministro. Tais são hoje em dia os 
nossos catabatistas, que negam que tenhamos sido batizados devidamente, porque 
fomos batizados por ímpios e idólatras, no reino papal. E, assim, insistem furiosa-
mente no anabatismo.28

Como se pode observar, a história dos anabatistas acaba por se tornar uma estória, um mito29, 
pois é apresentada de diversos modos e diversas maneiras e em diversos povos. É de suma im-

26  MUIRHEAD, H. H. O CRISTIANISMO ATRAVÉS DOS SÉCULOS. Volume III. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1949. p. 
127.

27  C.f. STRONG, James. DICIONÁRIO BÍBLICO STRONG -Léxico Hebraico, Aramaico e Grego de Strong. Barueri: SBB, 2002. 
Termo kata pode vir a significar algo hostil, contrário.

28  CALVIN, Jean (1509-1564). A instituição da religião cristã. Tomo II. Livro III e IV. São Paulo: Editora UNESP, 2009. p. 727.

29  Destaca-se aqui as palavras estória e mito não em significação à mentira, mas sim, significando narrativas, maneiras dife-
rentes de se contar um fato.
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portância destacar que as teorias tanto de J. M. Carroll, quanto as outras apresentadas aqui não 
se combatem, mas são apresentadas a despeito de diferentes grupos, de diferentes pessoas que 
muitas vezes viviam realidades totalmente adversas. Como por exemplo, alguns afirmam que os 
anabatistas tinham doutrinas pacifistas e repudiavam a violência, outros afirmam que os ana-
batistas apoiaram revoltas. O que fica claro é que muitos dos anabatistas não eram parecidos e 
muitas vezes não compartilhavam da maioria de suas doutrinas. Simplesmente muitos grupos e 
pessoas receberam tal nome pois eram radicalmente contra o pedobatismo.

Importante se faz a observação de HENN expressada no Lexicon – Dicionário teológico en-
ciclopédico quando o mesmo destaca a impossibilidade de existir em homogeneidade uma só 
comunidade ou um só grupo que possa igualmente, ou seja, manter os mesmos ritos, crenças e 
doutrinas e serem chamados de anabatistas por esse motivo. Fato esse, que como já fora cita-
do anteriormente, os mesmos não se denominavam anabatistas, mas sim, eram denominados 
com tal nomenclatura.

Jamais existiu uma só comunidade homogênea que pudesse ser identificada como 
os anabatistas. Antes, a palavra se referia a muitos grupos diferentes que davam im-
portância ao batismo dos crentes e à necessidade de uma mudança radical na Igreja, 
segundo o modelo que se encontra no NT.30

Muitos outros grupos foram levantados e apresentados como anabatistas, em suma, o que 
se pode destacar é que mesmo não sendo auto denominados com tais nomenclaturas muitos 
dos participantes de diversos grupos religiosos como valdenses31, novacianos, donatistas, jo-
vinianos, vigilancianos32 e até mesmo precursores e influenciadores dos menonitas, de Meno 
Simons33 foram chamados por e acusados de anabatistas por outros grupos religiosos como, 
a igreja-estado romana e próprios reformadores como Lutero, Zwínglio e Calvino e também 
perseguidos por diversas épocas e maneiras, pois se apresentavam contra todo movimento 
religioso do qual aceitasse ligação de poder com o estado e também o batismo infantil, ou seja. 
O pedo batismo.

Para não prolongar muito a breve explanação sobre os anabatistas, e entendendo que não 
existe possibilidade de datar ou destacar fatos históricos que fundamentam o início ou as-
censão dos de nomenclatura, torna-se importante destacar a afirmação feita por PEREIRA do 
fato de existirem três (3) teorias a despeito dos anabatistas. A primeira, um grupo de datação 
longínqua que manteve-se em secreto até o despertar da idade média e espalhou-se no conti-
nente europeu, basta saber se foram pessoas que se espalharam ou a ideologia mantidas por 
diversos grupos. A segunda, afirma que os anabatistas descendem de movimentos diretos de 

30  HENN, W. in LEXICON - Dicionário Teológico Enciclopédico. São Paulo: Edições Loyola, 2003. p. 21.

31  PEREIRA, J. R. p. 44.

32  MUIRHEAD, H. H. p. 128.

33  OLSON, R.E. p. 435-437; MATOS, Alderi Souza de. Fundamentos da Teologia Histórica. São Paulo: Mundo Cistão, 2008. p. 
163.
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pré-reformadores medievais, os quais são considerados como perpetuadores dos movimentos 
adversos a Roma. E a terceira, a idéia de que os anabatistas foram criados em Zurique, na suíça, 
advindos da Reforma Zuingliana.34

Assim, destaca-se a grande questão dos anabatistas, não somente um grupo, mas sim, uma 
ideologia anti-romana e anti-imperialista-religiosa35 que se espalhou por grande parte do con-
tinente europeu como pensamentos religiosos diferentes dos apresentados como cristãos e de 
certa maneira reformados. E, se, os batistas não nasceram desses grupos, pelo menos, por eles 
foram pelo menos influenciados, ideologizados.

A terceira teoria. Primórdios denominacionais

Levantando a última sobre a história ou primórdios batistas no mundo, destaca-se a teoria 
que afirma que os batistas nasceram com o movimento separatista inglês, mais especifica-
mente dos congregacionais que insistiam que o batismo era para os já regenerados. Através 
de tal teoria, TORBERT destaca duas razões pelas quais legitima tal teoria. Primeiro, por não 
violentar princípios históricos, pois, para o mesmo, quem afirma que os batistas modernos se 
originam de seitas antigas assim o faz (violenta princípios históricos). Segundo, os batistas 
não são como os anabatistas na questão de serem adversos a cargos e juramentos públicos, 
nem adotam as doutrinas do pacifismo, do sono da alma e da sucessão apostólica para a reali-
zação/ ministração do ato batismal.36

Agora, assumir tais afirmações, é de certa forma legalizar uma teoria de que existiu uma 
doutrina anabatista, ou seja, homogeneidade dos movimentos, trazendo para si o fato de que 
os anabatistas se auto-intitularam com tal nomenclatura, pois era um grupo organizado e ho-
mogêneo a ponto de criar tal doutrina. Ou, no mínimo, generalizar fatos isolados para todos 
os que se opunham a dogmática romana e ao pedobatismo. Nota-se que o ana-batismo se 
apresentou mais fortemente como idéia/ideologia do que como um grupo doutrinado. Pois, 
se forem analisadas as diversas afirmações feitas anteriormente, ter-se-ia aí um dilema. Como 
intitular outros grupos como valdenses, menonitas, paulicianos, dentre outros de anabatistas, 
se não for pelos ideais? Não se consegue entender também, como alguns apoiaram revoltas se 
os mesmos eram pacifistas? Não se torna benéfico procurar história sendo generalista. 

A respeito da “história dos batistas” precisa-se destacar que até então, os nomes, nomencla-
turas eram recebidas de grupos religiosos rivais a ascendência dos (re) batizadores. Somente 
a partir dos movimentos Puritanos e Separatistas, foi-se adotado o nome de “Batistas”. Antes 
eram diversos grupos com diversos nomes que “hostilmente” foram chamados por diversas 
nomenclaturas, a partir do século XVII, tem-se uma organização denominacional, ou seja, gru-

34  C.f. PEREIRA, J. R. p. 44.

35  Tal(is) termo(os) refletem a despeito de igrejas que eram fundamentadas como estatais (religião dependente do Estado e  
Estado dependente da religião). P.ex. anglicanos, príncipes luteranos e calvinistas.

36  TORBERT apud PEREIRA, J. R. p. 44.
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pos religiosos se auto-denominando de batistas. Observa-se tal afirmação de ANDERSON37: “El 

origen histórico de la denominación bautista se encuentra en el siglo XVII, relacionado con la 
revuelta de los puritanos separatistas ingleses contra la tiranía de una iglesia estabelecida”38

Até os primeiros anos  dos século XVII, poder-se ia dizer estórias batistas por motivo da  
disseminação de ideologias e veredas para um desenvolvimento histórico institucional. Estó-
ria, porque o que se era apresentado, não eram fatos locais, primórdios e princípios únicos, 
mas sim diversos grupos que, de certa forma, através de gerações pregam seus dogmas contra 
igrejas (instituições religiosas) estatais e pedobatismos. Porém, nos primeiros anos do século 
XVII, com o desenvolver de problemas religiosos (e estatais) entre Igreja Romana e Igreja da 
Inglaterra (Anglicana), advindos do puritanismo, tem-se as primeiras “instituições religiosas” 
(igrejas, grupos uníssonos, homogêneos entre si) chamadas de Batistas. Primeiro estória, de-
pois história. Primeiro primórdios, veredas, depois grupos homogêneos, instituições. Primeiro 
denominados, depois, auto denominados e organizados como batistas. Tona-se então impor-
tante enfatizar sobre os puritanos, de onde surgiu de dentro do Anglicanismo os Batistas.

Era bastante confusa a situação religiosa da Inglaterra no início do século XVII. A 
religião oficial era a Anglicana, firmemente estabelecida durante o longo reinado de 
Isabel. Mas ainda permaneciam muitos católicos romanos, apesar das leis existentes 
contra eles. Logo no início do reinado de Jaime I39, que substituiu Isabel, houve uma 
terrível trama católica, a chamada conspiração das pólvoras, que pretendia fazer 
voar pelos ares, numa tremenda explosão, o rei e todo o parlamento. Essa conspira-
ção, descoberta a tempo provocou repressão maior e maior repulsa do povo inglês 
pelo catolicismo romano. Mas dentro da igreja anglicana havia também um grupo 
dissidente, os puritanos.40

Sobre os puritanos, OLSON afirma que existiram duas linhas de pensamento, dividindo-os 
assim em minimamente em dois grupos, puritanos e puritanos separatistas. O primeiro grupo, 
acreditava na reforma da igreja anglicana gradual de dentro para fora, já os separatistas, acre-
ditavam na total corrupção da igreja, sendo a mesma impossibilitada de reforma.

Nas primeiras décadas do século XVII, os puritanos começaram a discutir a respeito 
da natureza da igreja ideal. Alguns queriam permanecer na Igreja da Inglaterra a 
qualquer custo para continuar tentando reformá-la. Outros insistiam que a igreja 
estatal era irreversivelmente corrupta e poluída, longe de qualquer possibilidade de 
reforma. Estes se separaram da Igreja Anglicana e formaram igrejas independentes 
que seguiam a forma congregacional de governo eclesiástico. Cada igreja seria autô-

37 ANDERSON, Justo. HISTORIA DE LOS BAUTISTAS - Sus Bases y Principios. TOMO I. 6.Ed. El Paso, TEXAS: CASA BAUTISTA 
DE PUBLICACIONES, 2004. p.38.

38 A origem histórica da denominação batista se encontra no século XVII, relacionada com a revolta dos puritanos separatis-
tas ingleses contra a tirania de uma igreja estabelecida. Tradução própria.

39 O autor faz referência aqui ao rei  James I (ou Tiago I em português brasileiro).

40 PEREIRA, J. R. p. 49.
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noma, com governo próprio, escolheria seu próprio pastor e tomaria suas próprias 
decisões a respeito do culto e suas práticas.41

Roger Olson ainda afirma que. “Os batistas eram os puritanos separatistas e congregacio-
nais que resolveram abandonar o batismo infantil e adotar a prática anabatista do batismo 
dos crentes”42 e concordando com tal citação, HURLBUT destaca que os batistas “...a princípio, 
estavam unidos com os independentes ou congregacionais, mas pouco a pouco tornaram-se 
um corpo independente.”43

Necessário se faz, citar John Smyth, religioso formado na universidade de Cambridge que 
em 1606 se aliou aos separatistas na cidade de Gainsborough e logo fora escolhido como pas-
tor pela própria comunidade, dada suas qualidades. Porém, por motivo das perseguições an-
glicanas aos puritanos e separatistas pelo rei Tiago I, refugiou-se nos Países Baixos44, onde 
dentro de uma comunidade de língua inglesa se sustentou como médico e na cidade de Ams-
terdam organizou a segunda igreja separatista. No entanto, Smyth se convenceu de que uma 
igreja deveria ser composta de pessoas regeneradas e logo após batizadas mediante uma pro-
fissão de fé, desfazendo assim  a afirmação da validade do pedobatismo e com tal ideia, (in-
conscientemente) aderiu ao catabatismo, afirmando que o batismo pelo qual passara (outros 
de sua igreja também tinham se submetido a tal batismo), não possuía nenhum significado. 
Não conhecendo ninguém autorizado para ministrar tal ato batismal, solicitou que Thomas 
Helwys o batizasse, o mesmo não aceitou alegando que tal iniciativa deveria partir do pastor, 
assim, Smyth batizou-se e batizou aos outros – entre 36 a 40 pessoas – organizando então a 
primeira igreja batista no mundo, localizada na cidade de Amsterdam em 1609, porém, de fala 
inglesa. Cessando um pouco a perseguição anglicana, Thomas Helwys, advogado que promo-
veu fundos para o refúgio de Smyth no Países Baixos, regressou à Inglaterra e em 1611/1612 
organizou a primeira igreja batista em solo inglês na cidade de Londres onde ficaram conhe-
cidos como batistas gerais, pois refutavam as doutrinas calvinistas afirmando que Jesus Cristo 
morrera por todos os homens, não somente pelos eleitos45 pois os mesmos admitiam a reden-
ção de todos caso cressem.46

Thomas Helwys, no entanto, não ficou por muito tempo a frente da igreja batista, pois em 
1612, escrevera um livro com o título: “Uma Breve Declaração Sobre o Mistério da Iniquidade”. 
Tal obra expressava a reivindicação da liberdade de consciência para todos, e, atacava direta-
mente a religião estatal anglicana e consequentemente ao rei.

41  OLSON, R. E. p. 508.

42  Ibid. p. 509.

43  HURLBUT, J. L. p. 188.

44  País que atualmente e popularmente é conhecida como Holanda, porém, não se citou tal nome aqui, por motivo de existir 
províncias dentro dos países baixos com o nome de Holanda. A Holanda do Sul e a Holanda do Norte. Outro nome possível de 
se chamar o país, é Neerlândia

45  Eleitos entendido aqui como um grupo específico de pessoas, e não como eleição de todos os que creem.

46  Cf. MUIRHEAD, H. H. p. 129-131; PEREIRA, J. R. p. 49-51; WALKER, W. p. 146.
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Em um trecho de sua obra afirmou o seguinte: “... a religião do homem está entre Deus e 
eles: o rei não tem que responder por ela e nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que 
haja, pois , heréticos, turcos, ou judeus ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los 
de maneira nenhuma”47. Por tal motivo, o mesmo fora preso e por volta de 1915 morreu na 
prisão. Por volta de 1626, tanto MUIRHEAD quanto PEREIRA afirmam que já existiam cinco 
igrejas batistas gerais, também é destacado o fato de que fora formada uma correspondência 
fraternal dessas Igrejas com os grupos de ideais anabatistas dos Países Baixos chamados de 
Menonitas. Em meados de 1644 o número de igrejas batistas gerais na Inglaterra já alcançava 
quarenta e sete (47).

Outro grupo que não pode deixar de ser citado, são os batistas particulares, os quais tam-
bém eram separatistas, porém tiveram sua origem bem diferente dos batistas gerais. Os mes-
mos aderiram a ideias calvinistas. 

Em 1616, Henrique Jacob fundara a igreja congregacional de Londres da qual amigavel-
mente saíra em 1633, sob a  liderança de  João Lathrop um grupo de membros e antes de 1940 
outro grupo saíra, o qual se juntou com a nova igreja organizada por Lathrop, simplesmente 
por aderirem a princípios ana-batistas ou anti-pedobatistas. Então, Henrique Jessey, pastor 
que assumira a igreja de Henrique Jacob, juntamente com seus membros, convenceram-se 
que  - para os mesmos – a imersão fosse a única forma válida de batismo, mas, não possuíam 
alguém autorizado para ministrar tal ato, por tal motivo, enviaram Ricardo Blalock, membro 
da citada igreja aos Países Baixos, onde fora imergido, Voltando, em 1641 batizou um conside-
rável número de pessoas por imersão, surgindo assim, a primeira igreja batista particular e em 
1643 já haviam sete destas igrejas em Londres e regiões vizinhas. 48

Conclusão

Concluindo, assertoa-se que como história, percebem-se pensamentos que foram “toma-
dos posse” como se batistas desde a idade média. Porém torna-se necessário fazer um retorno 
a continuidade das igrejas batistas inglesas, pois, crê-se que de forma denominacional, o mo-
vimento49 batista começou com os ingleses  John Smyth e Thomas Helwys primeiramente nos 
Países Baixos, depois na Inglaterra e logo após aos demais lugares onde se encontra a presença 
de tal denominação.

47  HELWYS, Thomas. Uma Breve Declaração Sobre o Ministério da Iniquidade apud PEREIRA, J. R. p. 51.

48  Cf. MUIRHEAD, H. H. p. 132-133

49  Pensa-se aqui movimento enquanto denominação, ou seja, determinado grupo religioso que se autodenomina com sua 
nomenclatura. 



72

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 52

É interessante perceber que entre três teorias históricas de nascimento de uma determi-
nada “denominação”50 pode existir tantas interpretações e seguimentos dogmáticos51 institu-
cionais e não institucionais. No caso dos batistas, observa-se três (3) levantamentos históricos 
diferentes, que sustentam a história de organizações as quais, não são somente chamadas, 
agora porém, se auto denominam de “batistas”. No mundo, existem cinco (5) organizações 
internacionais com a mesma denominação52, mesmo nome53 - porém ambas distintas umas 
das outras - e em território Brasileiro, atualmente, encontram-se organizadas onze (11) ins-
tituições54 totalmente autônomas, distintas. Porém, que compartilham de uma mesma vereda 
histórica, a de serem chamados de Batistas.

Mesmo existindo no mundo três (3) linhas históricas de desenvolvimento e criação da de-
nominação “batista” e várias organizações se intitulando e se organizando com a tal nomencla-
tura, todos os presentes grupos aqui levantados compartilham, se não as três, uma linhagem 
histórica das/da quais/qual afirmam descender.
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Pistas para leitura e interpretação da bíblia  
a partir de atos 8.26-40 (Filipe e o eunuco)

Clues to reading and interpreting the bible  
from acts 8.26-40 (Philip and the eunuch)

Paulo Sérgio de Proença1

Resumo: Atos 8.26-40 é um trecho narrativo que foca a evangelização de um africano, 
um eunuco etíope que apresentou dificuldades em interpretar o Antigo Testamento, um tex-
to do profeta Isaías. Ele estava em viagem de regresso a sua pátria, o que dá ao conjunto um 
dinamismo peculiar. Transportado pelo Espírito, Filipe o auxilia na interpretação do trecho, 
subindo no carro, como companheiro de viagem. Detalhes da narração são inspiração para o 
processo geral de leitura da Bíblia. Antes de se batizar, o eunuco etíope pergunta se havia al-
gum impedimento, muito provavelmente porque, conhecendo o Antigo Testamento, sabia que 
como eunuco ele estava impedido de acesso aos benefícios espirituais. Filipe o batiza, afinal, 
mostrando que para a nova maneira de ler as Escrituras, não há impedimentos para adesão à 
nova fé e para viver uma nova vida.

Palavras-chave: Bíblia. Leitura. Interpretação. Atos. Eunuco etíope.

Abstract: Acts 8.26-40 is a narrative section that focuses on the evangelization of an Afri-
can man, an Ethiopian eunuch who had difficulties in interpreting the Old Testament, one pas-
sage of the prophet Isaiah book. He was in return trip to his homeland, and it gives the whole 
text a peculiar dynamism. Transported by the Spirit, Philip assists in the interpretation of the 
stretch, going up in the car, as traveling companion. Story details are inspiration for the overall 
process of reading the Bible. Before being baptized, the Ethiopian eunuch question whether 
there was any impediment, most likely because, knowing the Old Testament, he knew that 
as a eunuch he was prevented from access to spiritual benefits. Philip baptizes him, after all, 

1 Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico de São Paulo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e pastor da 
mesma Igreja; Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo; Mestre em Educação e Doutor em 
Letras pela Universidade de São Paulo. Ex-professor da Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja Presbiteriana Indepen-
dente do Brasil; Professor Adjunto da UNILAB-Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, cam-
pus dos Malês (BA). E-mail: pproenca@unilab.edu.br; pauloproenca@bol.com.br. 
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showing that for the new way of reading the Scriptures, there is no impediment to adherence 
to the faith and to live a new life.

Keywords: Bible. Reading. Interpretation. Acts. Ethiopian eunuch.

Introdução

Nossa missão de ler e interpretar a Bíblia não pode ser elitista nem opressora, mas com-
prometida com o evangelho. Isso se faz necessário porque, hoje, há muitas propostas em cir-
culação no mundo religioso; contudo, nem todas se aplicam a eliminar barreiras no caminho 
da fé; ao contrário, as criam.

A leitura é uma instância intermediária entre texto e vida. É complexa e depende de diver-
sos fatores. O episódio que narra o encontro entre Filipe e o eunuco se sustenta na importância 
da leitura adequada de trecho bíblico, da qual dependem valores, ideais, aspirações – sentido 
para a vida, enfim!

A partir de princípios exegéticos, o trecho de Atos 8.26-40, que narra o encontro de Filipe 
com o eunuco etíope, buscaremos pistas que possam nos auxiliar no processo de leitura da 
Bíblia, tão necessária para o equilíbrio entre fé e vida, em todas as dimensões possíveis. 

Levantamento preliminar de dados

O trecho faz parte do projeto de ampliação da área de missão dos apóstolos: primeira-
mente judeus; depois, samaritanos; agora pagãos tementes a Deus; por fim, todos os gentios. 
Provavelmente, o eunuco etíope tinha ido a Jerusalém para romaria e oração e estava lendo o 
Antigo Testamento pela Septuaginta, retornando para a Etiópia, sua terra natal. Não se sabe ao 
certo se o africano piedoso era judeu negro, pagão convertido ou simples simpatizante. Basta 
que fosse eunuco; o termo poderia ser empregado para designar altos funcionários de autori-
dades (como era o seu caso); tudo indica que se tratava de um eunuco de fato. Basta também 
que fosse estrangeiro; de volta para casa passava por Gaza, caminho para o Egito (sudoeste da 
Palestina). 

Temas recorrentes em Atos-Lucas aparecem em nosso texto: a direção do Espírito Santo 
nas peripécias todas; o batismo de mais um seguidor-crente; o fecho da perícope com a cons-
tatação que a “alegria” se fazia presente; alusões a fontes e tradições do Antigo Testamento. 
Por exemplo, há alusão ao profeta Elias (1 Reis 19.5-8) e no seu arrebatamento pelo Espírito 
(1Reis 18.12) – o mesmo acontece com Filipe. Além disso, temos menção ao livro de Salmos 
(68.31) e aos profetas Isaías (56.3-7) e Sofonias (3.10) – estes últimos por se referirem a eu-
nuco e ao Egito. Também deve ser mencionado o texto de Deuteronômio 23.1, a prescrição 
sacerdotal em relação a eunucos. Pode-se concluir que tais remissões, mais do que selar vín-
culos entre Antigo e Novo Testamentos, atesta o princípio hermenêutico do esquema promes-
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sa-cumprimento: O autor de Atos, Lucas, via o seu tempo como o cumprimento das promessas 
do Antigo Testamento.

Um rápido levantamento terminológico, sem compromisso com o rigor da exatidão, nos 
mostra que predominam termos relativos a movimento, fala e leitura/interpretação, que são 
quantitativamente significativos; contudo, ajudam apenas a contornar a moldura formal que 
focaliza as ocorrências qualitativas, que enfatizam as mudanças: primeiro, a cognitiva (inter-
pretação); depois, a comportamental (o batismo, adesão a um novo projeto de vida). 

Por exemplo, o termo original, traduzido normalmente por “explicar” é  odeguései, de ho-

dós, caminho, e de heguéomai, liderar, mostrar, apontar; o termo pode se referir a estas duas 
possibilidades: guiar de forma concreta e de forma abstrata)2. Isso tudo se combina bem com 
a dinâmica do texto e com o fato de o etíope estar em um carro, em movimento e, sem saber 
que direção tomar (no caso, qual a interpretação do texto). Vejamos natureza das indicações 
verbais, quanto ao campo semântico, no texto:

Campo semântico Verbos

Movimento
levanta, vai, descendo, levantando, foi, correndo, voltando, vai, , 
subindo, sair, foi, saindo, desceram, subiram, foi, atravessando, 
ir.

Fala
falou, dizendo, falar, ler (em voz alta), disse, disse, abrindo a 
boca, instrui (explica), , respondeu, disse, diz, anunciou (boas 
novas), ordenou.

Leitura ouviu, lendo, livro (profeta Isaías), escritura, leu, porção (da 
escritura).

A interpretação, necessária para compreensão e mudança

A simples leitura do texto de Isaías não foi suficiente. Foi necessário que houvesse interpre-
tação. Mas como texto-base é polissêmico, pode ser interpretado pelo menos de duas manei-
ras. Qual é a interpretação correta?3 É complexa a ação de interpretar, tanto em sentido amplo 
(relacionado à vida) quanto no sentido específico (ler um texto). Não apenas porque aciona 
o estudo, o conhecimento, o compromisso com procedimentos e ideais, mas porque “dar um 
sentido”, além de “instruir”, é mostrar uma direção; apontar o caminho4.

Essa moldura dinâmica se ajusta à concepção de leitura de Paulo Freire, para quem o ato de 
ler não se resume à decodificação mecânica de sinais gráficos, mas se liga à dinâmica da vida, 
em verdadeiro processo de leitura de mundo:

[...] este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre pre-
sente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura 

2 Ainda hoje, na Grécia, por exemplo, odegós é motorista.

3  É curiosa uma coisa: é verdade que o Espírito conduz as ações dos apóstolos em Atos; mas, por que não conduziu direta-
mente a interpretação para o etíope? 

4  Note-se a ambivalência da palavra “sentido”: além de “significado”, indica o valor de “alvo, objetivo, norte”; daí se pode 
inferir que também sugere dinamismo, movimento, mudança.
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que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa 
forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de 
nossa prática consciente5.

A interpretação é necessidade, conseqüência da leitura. Sem ela o texto emudece, fica im-
potente, sem semente nem descendência (a situação do eunuco). É uma mediação (Filipe), 
parte de um processo complexo de diversas variáveis. Não estão em jogo apenas as condições 
de produção, mas também as da recepção. Um mesmo texto pode ser lido de diversas e diver-
gentes formas; a ele podem ser aplicadas interpretações contrárias, conforme atesta não só a 
Bíblia6, mas igualmente a História em geral e a História da Igreja em particular, que muitas ve-
zes afirmam a prevalência do poder sobre a necessidade e importância da razão e do coração. 
Assim, produção e recepção são processos complexos e a recepção cria, na verdade, outros 
textos, historicamente condicionados:

Não deve nunca ser desprezada a contextualização histórico-social, que sempre in-
terfere no processo de escrita-leitura-interpretação [...]. Um exemplo interessante 
diz respeito à manipulação da Igreja no processo de leitura-recepção que os fiéis 
fazem da bíblia; a intenção disso é controlar a interpretação, com conseqüente apa-
gamento da ação produtiva e criativa do(s) leitor(es) sobre o texto. Nesse campo de 
forças a correlação não é ajustada, visto que a tendência é ser apagada a polissemia, 
ameaça para a elite: Como plural e polissêmico, o texto se torna uma arma cultural, 
uma reserva de caça, contra leis que legitimam a interpretação de profissionais e de 
clérigos socialmente autorizados7(grifos nossos). 

Fica evidente que, nesse processo, a criatividade do leitor tende a se apagar o que propicia 
o surgimento de uma postura passiva. Outro fator delimitador, nesse caso, é a eliminação da 
polissemia que normalmente os textos têm.

Como se pode ver, a interpretação é a opção por um lugar ideológico que, quase sempre, 
favorece o intérprete como instância socialmente autorizada. Daí o interesse de monopólio 
interpretativo que as instituições têm, principalmente as religiosas. E, por falar em institui-
ções, na prática, no trabalho de interpretar, quaisquer que sejam os textos e qualquer que 

5  Paulo FREIRE. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez. 51ª. Edição, 1992, p. 29-30. A transformação do mundo, 
objetivo de todo processo educativo, não descarta, em nenhuma hipótese, a transformação de si, como ocorre com o eunuco 
etíope.

6  A Bíblia é, ela mesma, composta de diversas releituras. A mais evidente é a do Novo Testamento em relação ao Antigo. Mas, 
por exemplo, no Antigo Testamento podem ser atestadas releituras significativas, como a ocorrida após o exílio babilônico, 
diante da necessidade de buscar novos sentidos para a fé e para a História Nacional, sob a perspectiva da ação de Deus: Onde 
está o templo? E a descendência de Davi? Tais perguntas, entre outras, tornaram emergentes novas leituras da tradição. No 
Novo Testamento pode ser identificada a releitura da parusia. Como não se concretizava a expectativa apocalíptica, à media 
que a volta de Cristo, o Messias, não ocorria, houve, também, necessidade de nova configuração escatológica para motivar os 
cristãos.

7  Michel de CERTEAU. A invenção do cotidiano. São Paulo: Vozes, 1998, p. 267.
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seja a sua base material8, interpreta-se de forma comunitária. Há sempre uma comunidade 
interpretativa que impõe limites e controla os mecanismos de interpretação. A interpretação 
pessoal é ilusão. Em todo caso, é interessante pensar que a dimensão comunitária exerce coer-
ção castradora, mas, principalmente, possibilidades de expansão interpretativa, pois, no nosso 
caso, as comunidades religiosas são, além de agente, o alvo da interpretação; elas devem ser 
participantes de uma leitura conjunta; pode ser que elas não façam, necessariamente, a leitura 
correta, mas a correta leitura (se a expressão procede) não dispensa a participação dela.

O eunuco precisou de uma mediação (Filipe); a mediação foi conduzida pelo Espírito. Daí, 
naturalmente se conclui que, embora necessária, a interpretação e aplicação do texto que se 
lê deve, também, ter por horizonte de inspiração a presença e ação do Espírito. Isso é um 
consolo, claro, embora seja também um problema, se levarmos em conta a diversidade inter-
pretativa de textos bíblicos, algumas inconciliáveis. Cada intérprete ou cada confissão diz ter a 
convicção da inspiração do Espírito, ainda que haja cismas, violência e morte. Quem está certo? 
De que lado está o Espírito?

 Voltemos ao eunuco. Uma pergunta o afligia. Qual era a interpretação correta de Isaías 
(52.13 a 53.12), a antiga ou a nova? Em outras palavras: o texto deveria ser interpretado à 
moda dos judeus ou à moda dos cristãos (esse o pano de fundo que dá o contorno ideológi-
co do texto). Quem estava com a razão, a igreja ou a sinagoga? Os versículos 32-35 de Atos 8 
apresentam a nova interpretação, o novo sentido que o texto do profeta assumiria a partir de 
então. O trecho lido de Isaías em questão é o quarto “cântico do servo” e é um dos mais usados 
pela tradição cristã, que o chama de “Narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo 
segundo o profeta Isaías” (52.13 a 53.12). A pergunta do africano é central: de quem o profeta 
diz o que diz? 

 Há, então, uma nova interpretação do Antigo Testamento à luz da nova experiência de 
Deus que depende do lugar onde estão os pés de quem lê. Mas a metonímia pés, aqui, não pode 
ter a totalidade da correspondência. O intérprete pode ter os pés em determinado lugar (no 
lugar do eunuco, por exemplo), mas pode não querer sair daí, pode não ter a mobilidade nem 
o dinamismo requerido pelo compromisso com a nova maneira de ler as Escrituras. Pode ser 
conveniente permanecer nas águas pantanosas do interesse, quando se é beneficiário de algu-
ma forma de vantagem. Os pés, sozinhos, não conduzem a lugar algum, porque não têm olhos. 
Estes, sim, alargam horizontes, olham para longe, para o alto. Mas os olhos, sozinhos, não po-
dem tudo; foram auxiliados pelos ouvidos, pois primeiro Filipe ouviu o eunuco, sem querer 
impor nenhum ponto de vista; depois de ouvir suas dúvidas (do eunuco), a partir delas, Filipe 
anuncia Jesus. E aqui temos um princípio metodológico de interpretação: olhos na escritura e 
no horizonte da vida; ouvidos, atentos, nas perguntas dos interlocutores. 

8  Não somente textos escritos são interpretados. “Texto” pode ser entendido, lato sensu, como qualquer manifestação cultu-
ral que produz sentido. Assim, um gesto, uma cor, uma pintura podem produzir sentidos e, assim, são textos.
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Contudo, olhar-enxergar e ouvir, somente, não significa querer mudar o sentido da exis-
tência. Os olhos, as pernas, os ouvidos – o corpo todo precisa ser movido pelo coração. O que 
importa não é somente o lugar onde estamos, mas aonde devemos chegar. É nele que reside a 
nova experiência de Deus, a nova experiência interpretativa, a nova chave hermenêutica. As-
sim, “Não basta ler e estudar o texto da Bíblia, para que ele libere o seu sentido. É preciso ter 
nos olhos e no coração a liberdade que a experiência de Deus em Jesus nos comunica”9.

A experiência com o que Deus comunica em Jesus tem relação com o que Filipe mostra: 
obediência incondicional ao Espírito Santo; isso o levou a cruzar caminhos longínquos e difí-
ceis. Convidado a sentar ao lado do eunuco, a ser companheiro de viagem, assim o fez. “Sentar 
ao lado” e “ser companheiro” sintetizam o novo jeito de interpretar a Bíblia.

O processo de leitura, assim, mobilizou, claro, a cognição, a inteligência, em primeiro lugar, 
pela capacidade de associar letras, sons, palavras, frases e delas extrair sentidos; mas isso foi 
insuficiente, pois o eunuco não estava seguro a respeito de qual seria o sentido do texto. Então 
entram em cena os sentidos (olhos, ouvidos), os sentimentos (o coração) e a solidariedade 
(ser companheiro). Da combinação desses elementos é que nasceu o sentido pleno. O processo 
cognitivo é necessário, mas insuficiente; ele precisa ser enxertado por ideais, por compromis-
sos em que sejam fundidos intérprete e comunidade.

Com isso, o anúncio de Jesus de que falava o profeta motivou o eunuco a se batizar, a assu-
mir uma nova vida; para isso, antes, ele pergunta se havia algum impedimento.

Os impedimentos

O que impedia o batismo? O africano era eunuco e, por causa da mutilação corporal, não 
poderia ter se tornado prosélito (visão sacerdotal de Deuteronômio 23.1): “Filipe não tinha 
nada a dizer sobre raça, nacionalidade, mutilação física nem outra consideração de natureza 
externa, artificial ou superficial. O que exigia era a fé em Jesus e o consequente batismo”10.

Pode-se ver nisso um grande desafio para os intérpretes da Bíblia: remover obstáculos; 
principalmente os que separam os seres humanos de Deus; e também os que nos separam 
uns dos outros. Há muitos eunucos, hoje (tomamos o termo em sentido figurado, claro). Sem 
querer entrar em minúcias da teoria psicanalítica, para a qual a castração tem dimensões sig-
nificativas que afetam o funcionamento do mecanismo psíquico, admitamos que nosso tempo 
e nosso mundo produzam muitos eunucos. E aqui incluímos as mulheres, também, porque eu-
nucos não são somente os homens; mulheres podem ser castradas; não somente na dimensão 

9  Carlos MESTERS; F. OROFINO. Atos dos apóstolos. São Paulo: CEBI/Paulus, 2002, p. 123.

10  Ibidem, p. 108.
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física, mas também em seus sonhos e possibilidades plenas de conhecimento e de realização. 
Não só as mulheres, claro; também os negros11, os pobres, os indígenas etc. 

Considerações finais

O texto bíblico nos desafia, hoje mais do que nunca. Há tantos e grandes obstáculos a serem 
removidos, impedimentos a serem superados. Como religiosos, leitores da Bíblia, professores, 
pastores, padres, não podemos resistir a tais desafios. Como Filipe, devemos obediência ao Es-
pírito. Removidos os impedimentos, o resultado aparecerá; celebrar-se-á a alegria, resultado 
do sacramento do batismo, celebração festiva pela queda dos impedimentos; tenhamos novos 
olhos e novos corações que nos deem um novo jeito de ver o mundo e de ler a Bíblia, a partir do 
qual o eunuco passa a ser pai de família numerosa, conforme Isaías 56.3-7 (tradução de João 
Ferreira de Almeida):

3. E não fale o estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: Certamente o 
Senhor me separará do seu povo; nem tampouco diga o eunuco: Eis que eu sou uma 
árvore seca. 4. Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus 
sábados, e escolhem as coisas que me agradam, e abraçam o meu pacto: 5. Dar-lhes-
-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que 
o de filhos e filhas; um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. 6. 
E aos estrangeiros, que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome 
do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o 
profanando, e os que abraçarem o meu pacto, 7. sim, a esses os levarei ao meu santo 
monte, e os alegrarei na minha casa de oração; os seus holocaustos e os seus sacri-
fícios serão aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa de oração 
para todos os povos.

O que nos impede? Quais são as barreiras que precisam ser removidas? “Graças a este etío-
pe, foram superadas barreiras de povos (ele é um africano etíope), de raças (ele é negro), de 
preceitos legais (ele é eunuco), e de classes sociais [...]”12.

O eunuco era vítima de castração. A castração é sinal de falta, de ausência, de carência. 
Nisso também há aproximações com a leitura, pois ela é, de certo modo, a presentificação de 
ausências. As letras, apreendidas pelos olhos, processada pelo cérebro, faz com que o processo 
de leitura acione os sentimentos, a memória, a utopia; e o ausente, como por milagre, irrompe 
lá mesmo, onde encontramos sentido para a existência: leitura é vida; torna presente o ausen-
te; supre as carências; vence os limites. A leitura é um exercício de experimentar a ausência. A 
ausência - a carência, de que nasce o desejo – é a força motivadora das realizações humanas. A 

11  O episódio do eunuco é um capítulo interessante da evangelização de povos africanos, no processo de universalização do 
evangelho, conforme podemos ver no livro de Atos. Os africanos estão incluídos na família de Deus. Isso nos faz pensar na 
sina de seus descendentes, vítimas do crime hediondo da escravização; ainda hoje os descendentes dos africanos sofrem com 
criminosa discriminação e preconceito.

12  C. MESTERS; F. OROFINO. Op. cit., p. 124.
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leitura é um caminho para essas conquistas. Ela supera barreiras, vence preconceitos, dá for-
ma a mundos. Há uma experiência de ubiqüidade, necessária para vencer os limites próprios 
de nossa condição, como a física13.

O projeto narrativo do autor de Atos (Lucas) reconhece essa nova forma de ler a escritura e 
a vida, em que obstáculos são removidos da vida das pessoas; ainda que impotentes e castra-
das em suas potencialidades, elas são acolhidas no rebanho de Deus; se estiverem confusas, 
serão esclarecidas pelo novo jeito de ler a Bíblia, para o qual o entendimento tem sua sede no 
coração:

[...] Lucas traçou a história de como o evangelho foi liberado e como homens de todas 
as classes e raças foram liberados por ele [...] do pecado, de si mesmo, do nacionalis-
mo estreito, do provincianismo e particularismo, do orgulho e preconceito racial – e 
como ele [o evangelho] se encontra em Cristo Jesus em relação à humanidade e à 
eternidade14.
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A Sabedoria Judaico-Cristã  
como forma de conhecimento

The Judeo-Christian wisdom  
as a way of knowledge

Rivanildo Segundo Guedes

Resumo: Este artigo se propõe a pensar a possibilidade da Sabedoria Judaico-Cristã como 
um meio legítimo de acesso `a realidade.  Desde o advento do chamado Iluminismo, a socie-
dade e, em especial, a academia, desenvolveram uma antipatia com respeito `a religião. Esta 
passou a ser relegada aos aspectos pessoais e privados dos homens e mulheres da sociedade. 
A religião, enquanto um dado sócio-histórico-cultural, pode também se colocar, de maneira 
legítima, como mediadora do mundo real. Ou seja, ela, a religião, pode se enquadrar como 
sendo um meio de acesso ao conhecimento da verdade. Deste modo, pretendemos, por meio 
deste trabalho, apontar para os limites da racionalidade humana e, por conseguinte, da ciência 
moderna, e, ao mesmo tempo, sublinhar a legitimidade da Sabedoria Judaico-Cristã enquanto 
uma via de acesso ao “mundo real”.

Palavras-Chaves: Sabedoria, Judaica, Cristã, Racionalidade, Ciência, Ser Humano

Abstract: This article to wants to think the possibility of the Judeo-Christian Wisdom as 
a legitimate way to access to reality. Since the advent of the called Enlightenment, the society 
and, in spacially, the academy, developed a dislike about the religion. This was relegated the 
personals and privates aspects of the men and women of the society.  The religion, as thing 
cultural-historic-social, may also is, in legitmated way, as mediator of the real world. In other 
word, it, the religion, may be framed as been as way of the access to knowledge of the truth. 
This way, we want, by means of this article, to point out to the limits of the human rationality 
and, consequently, of the modern science, and, at the same time, to underline the legitimacy of 
the Judeo-Christian Wisdom as the way to access the “real world”.

Keywords: Wisdom, Judeo, Christian, Rationality, Science, Human Been 
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Introdução

Em uma sociedade (pós)moderna onde a ciência positivista “dita as regras” do acesso ao 
conhecimento, a religião sempre precisa se justificar quando deseja entrar “no jogo” da epis-
temologia.

Ainda que a ciência moderna tenha o seu espaço e sua importância, a religião também pode 
se colocar como contribuição singular naquilo que seja próprio dela: quem é o ser humano e 
qual razão dele estar neste mundo! 

Deste modo, é possível reconstruir o diálogo tão necessário entre ciência e religião. No en-
tanto, este artigo não pretende lançar mão deste tema, e sim, apontar para os limites da ciência 
moderna em função da natureza própria do ser humano e cituar a sabedoria judaico-cristã 
como meio possível de conhecimento.

Pensando nos limites do método praticado pela ciência moderna, Aldo Natele Terrin diz:

O reducionismo metodológico não é indolor e não pode ser concessão `as ciências e 
a seu método de pesquisa, porque esconde grandes pressupostos, mais comprome-
tedores do que se possa imaginar (Terrin, 31).

É inocente imaginar a possibilidade de se pensar, a priori, a partir de um ambiente episte-
mológico privilegiado. Ainda mais quando este ambiente é selecionado a priori em detrimento 
de outros que também fazem parte do processo cognitivo do ser humano. Ou seja, quem esta-
belece os critérios para afirmar que a sociologia ou mesmo a filosofia têm mais a dizer sobre 
a realidade do que a religião?

É importante se colocar que uma vez que o ser humano, em sua estrutura ontológica, é pó 
e desespero não se pode esperar que um método científico seja articulado sem os contornos 
deste mesmo ser humano:

É por isso que a comunhão real entre os homens se realiza no negativo, naquilo que 
lhes falta (e não naquilo que alguns acaso tenham (ou pensem ter) a mais para dar 
ou repartir, ou ensinar) (Barth, 152).

Karl Barth, teólogo protestante, acerta em cheio quando se refere a algo que falta ao ser hu-
mano. A antropologia Barthiana está alinhada ao pensamento de Agostinho no sentido de que 
o pecado é parte inerente da “natureza” humana. A queda, portanto, fez com que o ser humano 
se tornasse uma quase nulidade existencial. Para Barth, e para a tradição do Novo Testamento 
como um todo, o que falta ao ser humano é exatamente a glória de Deus:

O reconhecimento da destituição da glória de Deus nada tem a ver com pessimism, 
com contrição e lamentação; nem com a “pesada depressão” do “pregador da mor-
te” – (Nietzche), ou então com a autoflagelação oriental em contraposição ao júbilo 
grego. A destituição da glória de Deus poderia ser comparada com o entusiasmo Dio-
nisiano, se este não fosse coisa tão completamente diversa. A destituição da glória 
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de Deus e o não divino, e o seu não é negação tanto para a mais alta rejeição da vida 
como para a mais cabal aceitação (Ibid, 152).

A religião exerce, neste sentido, um papel fundamental por revelar aquilo que o ser huma-
no de fato é. Enquanto a ciência moderna se preocupa em tentar “esconder” a realidade de 
nosso desespero, a religião o encara com mais naturalidade. Luiz Felipe Pondé comenta:

Religião é o campo da linguagem que expressa nossa vacuidade e que, além disso, 
quando reflete filosoficamente, o faz sem medo da vacuidade. A categoria do trágico 
ou do absurdo é um modo de falar dessa vacuidade (Pondé, 192).

As palavras do Pondé nos levam `a concluir que existe uma “rachadura” na alma humana 
que apenas a religião teria uma linguagem mais aproximada para tratar deste universo:

Neste percurso final, voltaremos a questões que abriram este ensaio, tais como: o 
que é o Mal? Direi que ele não é simplesmente uma “opção” ao Bem, e que uma res-
posta descritiva pode não ser a melhor forma de abordar o problema. Direi, com a 
filosofia cristã (sua ascética e mística do deserto, essencial na formação da Ortodo-
xia), que ele está intimamente relacionado com nossa ontologia (e meontologia), e 
que por isso trata-se de uma discussão que toca a intimidade mais profunda dos 
seres humanos (para além do que as teorias de cunho cultural, psicológico-funcional 
e social gostariam que fosse, que dissolvem o Mal na superfície da categoria de fun-
ção), isto é, o Mal revela nossa intimidade afetiva, moral e intelectual: uma radiogra-
fia de nossos movimentos mais internos e o modo como se configuram na superfície 
do mundo (Ibid, 249).

Tal “rachadura” na alma diz respeito a este Mal ontológico que atinge, inclusive, os métodos 
científicos. Isto é, diante de tal realidade se faz necessário uma epistemologia “holística” onde 
caibam a religião, mas também, as tantas ciências existentes.

Deste modo, este artigo pretende trazer a religião como possível forma de acesso ao co-
nhecimento. E, mais especificamente, pretendemos “pedir ajuda” `a Sabedoria Judaico-Cristã 
como meio de acesso ao real. Ademais, a ideia é mostrar a viabilidade da Sabedoria Judaico-
-Cristã enquanto uma intermediária entre o “mundo dos homens” e o “mundo do real”. 

A Sabedoria Judaico-Cristã

A Sabedoria é um tema “caro” `as tradições judaica e cristã. Isto se dá em funcão de tais 
tradicões religiosas crerem que a Sabedoria é a intermediária da criação. Ou seja, é como se 
ela estivesse presente entre Deus e a criação transmitindo, até hoje, a “mente” do Criador aos 
seres humanos. 

Para a tradição judaica, conforme expressa na Bíblica Hebraica, a Sabedoria tem a ver com 
a aplicação, no cotidiano da vida, das verdades expressas por Moisés na Torah: 
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O que é a sabedoria, exatamente? Uma definição breve seria a seguinte: A sabedoria 
é a disciplina de aplicar a verdade `a vida, `a luz da experiência (Fee e Stuart, 196). 

A Sabedoria e a tradição Judaica

É na chamada Literatura de Sabedoria o ambiente “privilegiado” para se estudar o tema 
da Sabedoria presente na Bíblia Hebraica. Foi por intermédio da Sabedoria que Deus criou o 
mundo e tudo o que nele há. Então, ela se faz presente com o Criador desde o início de todas as 
coisas. Eis o que diz o Rei Salomão no livro de Provérbios1:

Iahwe me criou, primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternida-
de fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos. 
Quando os abismos não existiam, eu fui gerada, quando não existiam, os mananciais 
das águas. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das Colinas, eu fui 
gerada; ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do 
mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu, quando traçava a abóbada sobre a 
face do abismo; quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fon-
tes do abismo; quando punha um limite ao mar: e as águas não ultapassavam o seu 
mandamento, quando assentava os fundamentos da terra. Eu estava junto com ele 
como mestre-de-obra, eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em 
sua presença: brincava na superfície da terra, encontrava minhas delícias entre os 
homens (Provérbios 8:22-31).

Perceba que o texto bíblico afirma que a sabedoria está desde o princípio com Deus. Mas, 
a Sabedoria não se contenta “apenas” em estar presente antes do mundo vir `a existência; ela 
também, partindo do pressuposto que o ser humano é pó, convida a todos a ouvirem e segui-
rem os seus conselhos:

Eu, a Sabedoria, moro com a sagacidade, e possuo o conhecimento da reflexão. (O 
temor de Iahwe é o ódio do mal.) Detesto o orgulho e a soberba, o mau caminho e a 
boca falsa. Eu possuo o conselho e a prudência, são minhas a inteligência e a Forta-
leza. É por mim que reinam os reis, e que os príncipes decretam a justiça; por mim 
governam os governadores, e os nobres dão sentenças Justas. Eu amo os que me 
amam, e os que madrugam por mim hão de me encontrar. Comigo estão a riqueza e 
a honra, os bens estáveis e a justiça. Meu fruto é melhor que o ouro, que ouro puro, o 
meu lucro vale mais que a prata de lei. Eu caminho pela senda da justiça e ando pe-
las veredas do direito. Para levar o bem aos que me amam, e encher os seu tesouros 
(Provérbios 8:12-21).

É praticamente unânime no seio da tradição judaica que a Literatura de Sabedoria, notada-
mente o livro de Provérbios, é uma reflexão prática da vida desde a Torá. Ou seja, o desejo do 

1  Textos das Escrituras Sagradas Judaico-Cristã citados a partir da Bíblia de Jerusalém
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Livro de Provérbios é o de olhar para o cotidiano, ao interagir com suas perguntas e indaga-
ções, e buscar as respostas no Pentateuco.

Presente na Sabedoria está a “ordenação” do mundo. Então, ao dar ouvidos ao que a Sa-
bedoria tem a “dizer”, a tradição judaica entende que entra-se em contato com a realidade 
conforme Deus a concebeu:

Declaramos supra é a disciplina de aplicar verdades ̀ a vida, `a luz da experiência. Há, 
portanto, uma lado pessoal na sabedoria. A sabedoria não é alguma coisa teórica e 
abstrata – é algo que existe somente quando uma pessoa pensa e age de acordo com 
a verdade conforme tem sido aprendida através da experiência. O Antigo Testamen-
to reconhece, portanto, que algumas pessoas têm mais sabedoria do que outras e 
que algumas pessoas se dedicaram de tal maneira `a obtenção da sabedoria que elas 
mesmas são chamadas “sábias”. A pessoa sábia era altamente prática, não meramen-
te teórica. Interessava-se por conseguir formular os tipos de planos que ajudassem 
a produzir os resultados desejados na vida. A vida responsevel, bem-sucedida, era o 
alvo (Ibid, 198).

A pergunta que a Sabedoria judaica sempre fará é a seguinte: como viver retamente aos 
olhos do Criador? Neste sentido, a Filosofia Judaica se alinha mais `a Filosofia Antiga do que `a 
Filosofia Contemporânea. 

A tradição judaica se preocupa em como viver no Temor do Senhor tendo em sua frente um 
mundo cheio de contradições e sofrimentos. É por isso que Salomão, filho de Davi, vai dizer 
que para se alcançar a Sabedoria é necessário Temer ao Senhor

A Sabedoria e a tradição cristã

No seio da tradição cristã o segmento que mais deu atenção aos aspectos da Sabedoria foi 
o Cristianismo Oriental e sua forma “sofiológica” de entender o mundo:

Os sistemas religiosos antigos caíam com frequência em dois extremos: ou colocar 
Deus trancendente fora do mundo, que era sem nenhuma relação com ele, ou colocar 
um Deus e uma imanência de modo que o cosmo ficasse repleto de Deus, panteistica-
mente. A Bíblia supera essa dificuldade com a criação. Muitos teólogos não assimila-
ram suficientemente esse ponto central e, assim, não superaram o abismo entre Deus 
e o mundo. É necessário, pois, admitir a inseparável biunidade do transcendente e 
do imanente, tornando possível a visão de Deus no mundo, com contemplação natu-
ral. Os sofiólogos acreditavam poder esclarecer esse mistério com a teoria das duas 
sofias, a sofia incriada e a sofia criada: Deus desce no mundo por meio da sabedoria 
divina, incriada, a energia e o amor divino; o mundo se eleva a Deus pela sabedoria 
divina, incriada, a energia e o amor divino; o mundo se revela a Deus pela sabedoria 
criada, que todo ser possui segundo o grau da sua “sofianidade” (Koubetch, 19).
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O Cristianismo Oriental lida com o tema da Sabedoria com mais propriedade e abertura 
pelo fato dele não considerar, ao contrário do Cristianismo Ocidental influenciado pela visão 
cartesiana de mundo, que a ciência moderna possua todas as respostas no que diz respeito ao 
“ordenamento do mundo”. A insuficiência humana está diante da Teologia Oriental. Na verda-
de, esta incapacidade cognitiva está no fundamento epistemológico do “fazer teológico” dos 
orientais:

Trata-se de uma cosmovisão de cunho sofiológico, preocupada em ser unitotal, isto 
é, abrangente, integrativa e universal. Deus criou o universo, que é a totalidade dos 
seres; a sua salvação é estendida a todos os seres humanos, podendo-se também 
incluir aí toda a realidade criada, ou seja, o cosmo. A unidade do mundo é tema fami-
liar dos Padres gregos: o universo é um todo, to pan, termo que expressa tudo o que 
é real, existente, englobando o cosmo, os seres humanos, o mundo espiritual, Deus 
(Ibid, 19). 

Esta cosmovisão “sofiológica” reclama uma unidade do universo que tem como consequên-
cia direta uma complexidade de observacão maior do que podemos admitir. Em outras pala-
vras, uma vez que o mundo é uno e complexo ao mesmo tempo se faz necessário uma maneira 
mais abrangente de observação: A Sabedoria Cristã. 

O Logos como encarnação da Sabedoria  

no prólogo do Evangelho de João

Na encarnação de Jesus Cristo como o Logos Divino é que a tradição cristã fundamenta a 
sua percepção sobre a Sabedoria. Isto se dá desta forma uma vez que, para a tradição cristã, 
Jesus é a personificação da Sabedoria de Deus.  

O prólogo do Evangelho de João é o lugar privilegiado onde está expresso a encanação do 
Verbo Divino. Eis as palavras do Apóstolo João:

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, 
ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O que foi 
feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens; e a luz brilha nas trevas, mas as 
trevas não a abandonaram (João 1:1-5).

É curioso o fato de João fazer uso de uma linguagem poética que se aproxima daquela 
usada por Salomão em seus Provérbios quando se refere `a Sabedoria; mas também, a lingua-
gem usada por Moisés no livro de Gênesis sobre a criação do mundo por meio do Logos/Ver-
bo/Palavra é trazida `a tona pelo Apóstolo. Isto é, para a tradição cristã, estes textos da Bíblia 
Hebraica se referiam, na verdade, a Jesus Cristo. Oscar Cullmann sublinha:

No Evangelho de João o título Logos só é atribuído a Jesus no prólogo; nos demais 
escritos joaninos, unicamente em mais duas passagens. Não aparece, ademais, em 
nenhuma outra parte do Novo Testamento; e no tocante a outros escritos do cristia-
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nismo primitivo, Inácio de Antioquia é o único a empregá-lo, muito provavelmente 
se direta influência do Evangelho de João (Cullmann, 338).

Ao trazer Cullmann ao diálogo não é nossa intenção ensaiar uma exegese do referido texto 
do Evangelho de João. Mas, isto sim, destacar de que maneira a igreja primitiva recebeu estas 
palavras. O teólogo Oscar Cullmann deseja mostrar a conexão que a igreja primitiva fez entre 
o Verbo Criador e a Sabedoria Criadora:

A palavra de Jesus, ou seja, a palavra anunciada por ele desempenha em todo o Evan-
gelho de João um papel tão importante que quase não pode admitir-se que o evan-
gelista deixe de pensar nesta “Palavra” quando no prólogo identifica o Logos com 
Jesus. Esta suposição se impõe ainda mais se tivermos em conta este pensamento 
fundamental do Evangelho joanino: Jesus não somente traz a revelação, mas, Ele é a 
revelação (Ibid, 340).

Jesus, o Logos/Sabedoria divivos é a própria revelação por meio de quem os seres huma-
nos têm acesso ao mundo tal qual ele foi criado. 

Uma vez que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, Ele tornou-se o Cristo cósmico po-
dendo estender, assim, a sua Sabedoria a todo o universo:

Segundo Spidlík, Deus entra no mundo por meio da sofia incriada, divina. Cristo é 
considerado a plenitude da perfeição sofiânica; todavia, se confrotamos Jesus Cristo, 
logos divino encarnado, pessoa histórica, com isso que se quer exprimir quando se 
fala da sofia, é necessário reconhecer que este ultimo termo é contemporaneamente 
mais restrito e mais amplo: mais restrito no sentido de que em Jesus Cristo está “a 
plenitude da divindade” (Cl 2,9); mais amplo `a medida que a sofia divina designa 
Deus somente enquanto se revela no exterior; ela não é essência da divinidade; além 
disso, a revelação é universal e coincide com o Cristo eclesiológico, cósmico, mas o 
Pai também o Espírito Santo participam, porque a santificação do mundo é obra co-
mum da Trindade (Koubetch, 22-23).

A afirmação do prólogo joanino acerca da encarnação do Logos Divino tornou-se questão 
de controvérsia na história da igreja cristã. A polêmica girou em torno da maneira correta de 
se entender tal mistério cristológico. Por isso, por um lado defendia-se (Os Nestorianos) a cha-
mada união de duas naturezas, divina e humana, no entanto, as duas permanecendo separadas 
e distintas uma da outra ao ponto de se dizer que Jesus ora agiu como homem, ora agiu como 
Deus. Mas, Jacó de Edessa, teólogo cristão oriental, insistia na formula: Deus Logos Encarnado, 
desejando pontuar a união absoluta e indistinta das duas naturezas no mesmo Deus Emanoel. 
Destacando o pensamento de Jacó de Edessa sobre o perigo de se falar em dua naturezas que 
permenecem separadas na pessoa de Jesus, Jaroslav Pelikan, sublinha:

Pois quando as coisas são distintas uma das outras e cada uma delas é considerada 
por si mesma e vista individualmente, então essa ‘distinção’ é de fato uma separação.
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A doutrina da união hipostática e a ideia de duas naturezas após essa união eram 
mutuamente contraditórias (Pelikan, 84).

Jacó de Edessa defendia, baseado no pensamento de outros teólogos orientais, a ação de 
um só Deus-Homem: O Deus Logos Encarnado. De modo que apenas um viveu e morreu pela 
humanidade e não “duas naturezas” inseridas em uma pessoa: “Tudo isso estaria perdido se a 
encarnação não significasse uma natureza encarnada de Deus Logos” (Ibid, 85).

É importante destacar que, para os cristãos, o mistério da encarnação de Jesus de Nazaré 
implica em que Ele assumiu a miséria humana levando sobre si todas as desgraças da humani-
dade. Ou seja, Ele vem da parte de Deus para assumir as vicissitudes típicas dos seres huma-
nos. Ele é Deus, continua Deus, mas se transforma em homem. Então, para “conhecer” a reali-
dade Jesus articula a sua “dupla natureza” em um misto de divindade e miséria. É por isso que 
podemos fazer coro com Luiz Felipe Pondé e afirmar que o conhecimento se dá na desgraça.

A Sabedoria Judaico-Cristã como forma de conhecimento

Até o presente momento este artigo expôs a maneira como a sabedoria judaico-cristã aces-
sa o mundo real. Tal sabedoria parte do pressuposto de que o conhecimento não é monopólio 
apenas da ciência moderna, e sim, de todas as formas de expressão e, dentre elas, a religião.

Cabe agora, portanto, um olhar mais específico sobre a relação entre religião (aqui repre-
sentada pela religião Judaico-Cristã) e conhecimento sublinhando a legitimidade deste rela-
cionamento.

Pra “começo de conversa” vale `a pena destacar as palavras do filósofo Roberto Pich:

A religião, mesmo a religião cristã tomada como possível a partir da revelação últi-
ma do ente infinito, tem uma forma existencial e sociocultural muito ampla, desde o 
culto, a liturgia, as cerimônias, os sentimentos evocados, os valores e as convicções 
adotadas. Ela influenciará na forma como se dá sentido e se (re)conhece a sociedade, 
a cultura e o mundo. Por certo, ela, como sistema e prática, diz respeito `a existência 
do indivíduo naquilo lhe é mais íntimo: o significado da sua vida e expectativa do 
passamento de sua existência como uma identidade pessoal, as distinções de impor-
tância e as razões para viver e fazer. Quase desnecessário mencionar o quão enfatica-
mente as religiões que existiram e existem lançam sistemas de valores, comumente 
máximas, regras e normas sobre as ações para consigo e com os outros e o mundo. 
Uma religião revelada sugere (ou até impõe), sem dúvida, uma “ética” – e isso é su-
mamente verdadeiro sobre o Cristianismo (Pich, 145)

Se partirmos do pressusposto de que a religião é uma necessidade intrínseca ao ser huma-
no e de que ela, a religião, se impõe na sociedade e na culura humana por meio de uma cosmo-
visão e de práticas de vida, concluiremos que ela se transforma em um forma de conhecimento 
do mundo real.
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E tomando a religião judaico-cristã em particular uma vez que ela é reconhecida enquanto 
uma revelação de Deus por meio de um livro, as Escrituras Sagradas, o elemento fé será funda-
mental para a abordagem acerca da relação Religião-Conhecimento:

O meio que a religião sugere para conhecer a Deus e viver a partir deste conhecimen-
to é a fé, sendo ela entendida ao mesmo tempo como um dom e como uma condição 
cognitiva do sujeito humano para a vida religiosa (Ibid, 146).

O conhecimento para a religião judaico-cristã se dará por meio da fé (crença firme e ina-
balável) em um Deus que se revela através da Bíblia Sagrada. Assim, esta fé se entende capaz 
de interagir com o mundo tal qual ele foi criado por Deus: “O conhecimento da fé é um conhe-
cimento de confiança em um Deus fiel, pela vontade com a razão, e que confessa os “dados da 
fé” a partir daí” (Ibid, 152). 

Portanto, tal fé não necessita, a priori, de evidências cientificamente comprovadas para 
execer a sua confiança/crença em Deus. Ela parte do pressuposto da confiança em alguém 
como testemunha da verdade. Neste ponto, a religião judaico-cristã trouxe uma importante 
contribuição ao desenvolvimento da ciência moderna ao “desmitificar” a natureza atribuindo-
-lhe o caráter de criação de um Deus que se revela e se permite conhecer por meio da razão. 
Ou seja, a partir desta cosmovisão o mundo seria a criação livre de Deus podendo, então, ser 
conhecido.

A religião judaico-cristã acessa o mundo real por meio da fé em um Deus cujas Escrituras 
Sagradas ratificam como sendo confiável. Ainda que tal conhecimento do “mundo verdadeiro” 
não seja da mesma categoria da ciência moderna, não deixa de contribuir ao acesso ao mundo 
tal qual ele é.

Considerações finais

A tradição cristã ocidental, por meio de Santo Agostinho de Hipona, vai dizer que a mente 
humana sem a intervenção da graça de Deus permanece “nublada”. Em outras palavras, co-
nhecer o mundo tal qual ele foi criado, só se faz possível em sua “plenitude” por intermédio 
de uma mente habitada pela graça divina. Uma mente habitada pela graça é sinônimo de ser 
permeada pela Sabedoria de Deus. G.R.Evans comenta:

Agostinho acreditou que o mal tinha o efeito de obscurecer a compreensão e impe-
dir o funcionamento da mente. E a razão pela qua os hereges não podem comentar 
corretamente (Evans, 63).

Assim, a mística do Bispo de Hipona nos levará a entender que a contemplação espiritual é 
elemento básico para se conseguir o acesso ao mundo real. 

A razão nos diz, se aceitarmos as conjeturas subjacentes aqui, que é somente desen-
volvendo as partes do homem que mais se assemelham a Deus que seremos capazes 
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de imitar o céu dos céus, e “conhecer como somos conhecidos”. Vindo de muito abai-
xo, a alma humana, em seu esforço de soerguimento, aproxima-se deste estado, na 
medida que chega mais perto de Deus (Ibid, 79).

Não é possível “tomar” o Cristo-Sabedoria-Divina apenas pela cognição. O ser interior, nas 
palavras de Paulo Apóstolo, é o espaço onde a Sabedoria deve estar.

Portanto, religião e ciência se tornam parceiras no entendimento do que seja este mundo 
criado e sustentato por Deus.
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A contribuição da maçonaria para a consolidação 
do protestantismo no Brasil

Freemasonry’s contribution to the consolidation  
of Protestantism in Brazil

Raimundo José Pereira Sobreiro1

Resumo: Esta pesquisa analisa a relação entre o Protestantismo e a Maçonaria no período 
imperial no Brasil, pois apesar das diferenças religiosas e doutrinárias, além de outros fatores 
que poderiam causar divergências entre ambos, o Protestantismo e a Maçonaria combateram 
principalmente o poder da Igreja Católica. Isto quer dizer que tanto os maçons quanto os pro-
testantes lutaram pelos ideais liberais republicanos, como liberdade religiosa, progresso, e 
educação. Assim, a consolidação do Protestantismo no Brasil é fruto dessa relação.

Palavras-Chave: Protestantismo, Maçonaria, Liberdade Religiosa, Igreja Católica, Liberais.

Abstract: This research examines the relationship between Protestantism and Freema-
sonry in the imperial period in Brazil, because despite the religious and doctrinal differences 
and other factors that could cause differences between both Protestantism and Freemasonry 
mainly fought the power of the Catholic Church. This means that both the Masons as Protes-
tants fought for liberal republican ideals such as religious freedom, progress, and education. 
Thus, the consolidation of Protestantism in Brazil is the result of this relationship.

Keywords: Protestantism, Freemasonry, Religious Freedom, Catholic Church, Liberal.

Introdução

Este artigo discute a relação entre a Maçonaria e o Protestantismo no período do Brasil 
Imperial. Trata-se de uma pesquisa que mostra a relevância política da Maçonaria para os 
primeiros missionários protestantes que chegaram ao Brasil com o objetivo de propagar o 
Protestantismo aos brasileiros.  Dessa forma, as primeiras missões que chegavam ao Estado 

1  Formado em Ciências Teológicas pela Faculdade Boas Novas – Manaus/Amazonas. Professor do Instituto Bíblico das As-
sembleias de Deus no Amazonas. Endereço Eletrônico: raimundosobreiro@hotmail.com 
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Brasileiro, que tinha como religião oficial o Catolicismo, tinham como finalidade fazer proseli-
tismo, implantar e expandir o Evangelho Protestante em todo o território nacional.

Como a Maçonaria ajudou o consolidar o Movimento Religioso Protestante no Brasil? Este 
é o problema que norteia este trabalho e para responder este questionamento esta pesquisa 
tem como objetivo geral analisar a relação entre a Maçonaria e o Protestantismo no Brasil Im-
perial. Quanto aos objetivos específicos descrever a chegada do Protestantismo de Missões e 
da Maçonaria ao Brasil; compreender o envolvimento e a contribuição que trouxe a Maçonaria 
para a consolidação do Protestantismo no Brasil. 

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica. Segundo os autores Kuark, Manhães e Medeiro 
(2010) este tipo de pesquisa permite explorar teóricos já publicados para desenvolver outras 
ideias. Neste processo de pesquisa foram feitas algumas leituras de intelectuais que estuda-
ram tanto o Protestante quanto A Maçônica, a fim de deixar os fatos históricos com maior cla-
reza, visto que a leitura é fator decisivo de estudo propiciando a ampliação do conhecimento e 
obtenção de informações básicas e específicas (FONSECA 2008).

Para uma melhor compreensão do tema abordado, este artigo na primeira seção, descreve 
a chagada da Maçonaria ao Brasil; já a segunda seção, trata do Protestantismo e sua missão 
no Brasil; e na terceira seção analisa-se a contribuição da Maçonaria para a consolidação do 
Protestantismo no Brasil.

Chegada da maçonaria ao Brasil

Durante todo o século XIX são inúmeras as referências à atuação da maçonaria no Brasil. 
Nesse período no Brasil, seria difícil encontrar um político do primeiro e do segundo Reinado, 
ou mesmo dos anos iniciais da República, que não tivesse em algum momento de sua vida se 
filiado a uma loja maçônica (AZEVEDO, 1997). Desse modo, a história dos maçônicos no Brasil 
se confundia nessa época com a história do próprio país.

Segundo Horrel (1996) as sociedades maçônicas chegam à América Latina no século XVIII, 
fornecendo estruturas clandestinas e participando de lutas revolucionárias, envolvendo gran-
des nomes de movimentos por independência como: Simon Bolívar, Carlos Alvear, San Martín 
e Francisco Miranda. Esta sociedade no Brasil fez parte de movimentos políticos como a In-
confidências Mineira, Carioca e Baiana, além disso, muitos nomes importantes para história 
brasileira estavam envolvidos com a mesma, como o próprio imperador Dom Pedro I, o qual 
foi iniciado na Maçonaria e, logo, proclamado Grão-Mestre da Loja Grande Oriente do Brasil 
em 1822.

Vieira (1980) ressalta que, no Brasil, como em outras partes, a maçonaria foi um dos veí-
culos da divulgação do liberalismo. Conforme o autor citado, esta corrente filosófica defendia 
o livre-arbítrio, o progresso e a emancipação do homem. Além dessas ideias defendia o poder 
do Estado, que deveria ser exercido com o propósito de criar condições para que o indivíduo 
pudesse crescer e expressar-se livremente. Desse modo, a Maçonaria foi um instrumento de 
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divulgação do liberalismo na colônia portuguesa, e seus ideais eram liberdade civil, religiosa e 
política (VIEIRA, 1980).

Horrel (1996), destaca que não se sabe ao certo o tempo exato da chegada da Maçonaria 
ao Brasil, mas por volta de 1800 já havia várias organizações com inspiração maçônica. Já Aze-
vedo (1997), mostra que no Brasil há notícias da existência de maçons desde fins do século 
XVIII, como o envolvimento na Inconfidência Mineira e depois na Conjuração Baiana de 1798. 

Mas o que se tem por certo é que a primeira loja brasileira, Reunião, foi criada em 1801 
no Rio de Janeiro vinculada ao Oriente da Ilha de França. No ano seguinte, fundou-se uma se-
gunda loja na Bahia, Virtude e Razão. Em 1804 foi a vez do ingresso da maçonaria portuguesa 
no Rio de Janeiro, constituindo-se duas lojas, Constância e Filantropia, sob a égide do Grande 
Oriente da Lusitânia (AZEVEDO, 1997).

Segundo Azevedo (1997), durante os últimos anos da colônia portuguesa, e depois já como 
país independente, alternaram-se fases de perseguições policiais e proibições oficiais à maço-
naria e fases de tolerância, permissão e mesmo participação ativa de altas autoridades políti-
cas em suas lojas, como foi o caso de D. Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva e o visconde 
do Rio Branco. 

Carvalho (2010), também salienta que os governos coloniais da época tinham instruções 
precisas para impedir o funcionamento de Lojas no Brasil. Tanto que as Lojas Constância e Fi-
lantropia foram fechadas em 1806 no Rio de Janeiro, cessando as atividades maçônicas nesta 
cidade, mas continuando e se expandindo, principalmente na Bahia e em Pernambuco. O Rio 
de Janeiro, contudo, não ficou sem Loja, e apesar da proibição os trabalhos prosseguiam com 
as Lojas São João de Bragança e Beneficência.

A autora Celia Azevedo (1997, p. 181-182) aponta que em 1835 a maçonaria no Brasil di-
vidia se em quatro Supremos Conselhos e dois Grandes Orientes: 

[...] o Grande Oriente do Brasil, criado em 1822 e depois reconstituído em 1831 sob 
a direção do grão-mestre José Bonifácio de Andrada e Silva; o Grande Oriente Brasi-
leiro, instituído também em 1831, de obediência ao rito francês moderno; o Supre-
mo Conselho Brasileiro, fundado em 1832 por Francisco Gê Acaiaba de Montezu-
ma, visconde de Jequitinhonha, sob a autoridade do Supremo Conselho da Bélgica 
e mediante a introdução dos Altos Graus do rito escocês; em reação a esse último, 
cada um dos dois Grandes Orientes mencionados constituíram os seus Supremos 
Conselhos; e, por fim, um quarto Supremo Conselho surge de uma cisão de um dos 
Grandes Orientes.

Carvalho (2010), apresenta um breve resumo dos primórdios até a fundação do Grande 
Oriente do Brasil, a mais antiga, a maior e a mais tradicional Obediência brasileira, a saber: 

1796 – Fundação, em Pernambuco, do Areópago de Itambé, que não era uma verdadeira Loja, 
pois, embora criado sob inspirações maçônicas não fosse totalmente composto por 
maçons;
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1797 – Fundação da Loja Cavaleiros da Luz, na povoação da Barra, Bahia;

1800 – Criação, em Niterói, da Loja União;

1801 – Instalação da Loja Reunião, sucessora da União;

1802 – Criação, na Bahia, da Loja Virtude e Razão;

1804 – Fundação das Lojas Constância e Filantropia;

1806 – Fechamento, pela ação do conde dos Arcos, das Lojas Constância e Filantropia;

1807 – Criação da Loja Virtude e Razão Restaurada, sucessora da Virtude e Razão;

1809 – Fundação, em Pernambuco, da Loja Regeneração;

1812 – Fundação da Loja Distintiva, em S. Gonçalo da Praia Grande (Niterói);

1813 – Instalação, na Bahia, da Loja União;

1813 – Fundações de uma Obediência efêmera e sem suporte legal – que alguns consideram 
como o primeiro Grande Oriente Brasileiro – constituída por três Lojas da Bahia e uma 
do Rio de Janeiro;

1815 – Fundação, no Rio de Janeiro, da Loja Comércio e Artes;

1818 – Expedições do Alvará de 30 de março, proibindo o funcionamento das sociedades se-
cretas, o que provocou a suspensão – pelo menos aparentemente – dos trabalhos ma-
çônicos.

1821 – Reinstalação da Loja Comércio e Artes, no Rio de Janeiro;

1822 – 17 de junho: fundação do Grande Oriente.

Os ideais maçônicos

Vieira (1980) enfatiza que as ideias liberais chegaram ao Brasil por meio da França, através 
de jornais, livros e por estudantes brasileiros e portugueses liberais. O segundo momento que 
marca o liberalismo no Brasil, conforme o autor supracitado deu-se por meio do pensamento 
liberal inglês em um momento de forte influência inglesa tanto econômica, quanto militar e 
política sobre portugueses e brasileiros.

O liberalismo brasileiro lutava em favor da imigração, da completa liberdade de religião, do 

casamento civil, e eventualmente da separação entre a Igreja e o Estado (VIERA, 1980, p. 45-
46). Os principais ideais maçônicos são: 

[...]. O Programa da maçonaria brasileira conservadora, como deduz deste estudo, 
parece ter sido: Conservar a nação unida a qualquer preço, usando o trono como 
ponto de apoio; b) controlar a Igreja, conservando-a liberal, dominada pela Coroa, 
com um do clero não educado e sobretudo, não ultramontano; c) lutar pelo pro-
gresso do Brasil por meio do desenvolvimento da educação leiga, da expansão do 
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conhecimento científico e técnico e da importação de imigrantes progressistas e 
tecnicamente educados, dos Estados Germânicos, da Inglaterra e de outras nações 
protestantes. (VIEIRA, 1980, p. 46).

A Maçonaria ao apoiar a coroa, estabelece seu ponto de apoio a fim de alcançar os seus 
objetivos que é controlar o poder da Igreja Católica, através do poder da coroa. Estabelecer 
uma nova educação moderna e progressista, com novos conhecimentos que chegavam com os 
imigrantes vindos principalmente da Europa.

A Igreja Católica logo reagiu ao liberalismo por tratar de uma visão moderna, uma vez que 
a modernidade era uma ameaça ao sistema doutrinário da mesma. Esses conflitos marcam a 
Europa e a América Latina por meio de crescentes problemas com o ultramontanismo2 (MEN-
DONÇA; VELASQUES, 1990). 

Vieira (1980), destaca que nos fins da década de 1890 a Maçonaria vai dá ênfase ao repu-
blicanismo, pensamento que se fundamenta nos ideal republicano americano, tempo depois 
abraça as ideias positivistas. Segundo o autor, a Maçonaria foi uma das primeiras tentativas 
para formar-se um ecumenismo religioso em qualquer lugar onde ela se estabelecesse. Bas-
tava o maçom declarar que cria em Deus o Supremo Arquiteto do Universo, com isso evitava 
conotações cristãs da palavra Deus. No Brasil, esse ecumenismo foi um dos aspectos que mais 
perturbou os ultramontanos católicos.

O Protestantismo e sua missão no Brasil

O Brasil ao abrir suas portas para o mundo anglo-saxão, também, abriu-se também as por-
tas para o universo protestante. Este Protestantismo que sai de terras europeias para a Améri-
ca do Norte passa por um sem-número de transformações teológicas e culturais, tornando-se 
um movimento religioso muito forte. Dessa forma, este é o Protestantismo que chega ao Brasil, 
o qual tem origem entre os estadunidenses (MENDONÇA; FILHO, 2002).

Segundo os autores Mendonça e Filho (2002), a tradição protestante, finalmente, se insta-
lou no Brasil no começo do século XIX, sendo que, o primeiro grupo protestante que se instala 
vai ser definido como Protestantismo de imigração (ingleses e alemães) e o segundo, grupo de 
Protestantismo missionário (norte-americanos).

Determinados fatores foram favoráveis para a penetração protestante no Brasil como o 
possível afastamento entre o Estado monárquico e a Igreja Católica, bem como a força dos 
americanos que não estavam nem um pouco interessados em se fixar em espaços geográficos 
novos. O alvo dos mesmos era ocupar e dominar pela forma mais sutil e poderosa: a cultura. 
Os Estados Unidos acreditavam ser a nação escolhida por Deus para levar aos povos atrasa-

2  Termo usado a partir do século XI, pelos cristãos que defendiam e apoiavam os ponto de vista e a política dos papas. Mas 
no século XIX era representado pelo lado conservador da Igreja. (VIEIRA, 1980).
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dos os benefícios do Reino de Deus na terra. Essa ideologia era chamada de destino manifesto 
(MENDONÇA, 1984).

Pereira (1998) destaca que as leis brasileiras facilitavam a entrada dos imigrantes que aqui 
chegavam, protegendo-os. Esta proteção também atingia a Igreja Católica, que se enfraquecia 
aos poucos em relação ao seu poder de decisão. É o que se pode verificar nos debates acerca 
da Constituinte de 1823, onde a liberdade de culto aos imigrantes foi, finalmente, garantida na 
constituição de 1824. Além disso, à medida que surgiam problemas para os protestantes que 
viviam nas colônias, bem como para com os brasileiros que aderiam ao Protestantismo, modi-
ficações nas leis lhes asseguravam segurança e convivência na sociedade nacional. 

Conforme Mendonça (1984), no Brasil Império a liberdade religiosa foi uma das polêmi-
cas mais debatida devido aos parlamentares liberais que eram a favor desta liberdade e pela 
grande quantidade de padres que compunham o congresso, os quais eram totalmente opostos 
a esse ideal liberal.  Mas, aos poucos o proselitismo foi penetrando a Grande Nação Católica 
por causa do espírito liberal e do enfraquecimento do Regime de Padroado da Igreja Católica. 
A partir de então, a chegada de vários missionários foi de forma sucessiva, com o intuito de 
implantar a missão protestante em terras brasileiras.

De acordo com os autores Mendonça e Filho (2002), a partir do trabalho dos missioná-
rios americanos, a sociedade brasileira começou a conhecer a mensagem protestante, os quais 
evangelizavam os brasileiros por meio da venda de bíblias e distribuição de panfletos3.

Segundo Kidder (2001), o povo brasileiro não tinha acesso às Escrituras porque Portugal 
jamais publicara os textos sagrados na língua portuguesa, tão pouco permitia a sua circulação 
a não ser sob o acompanhamento devidamente aprovado pelo censor inquisitorial4. 

Apesar de o Catolicismo ser a religião oficial do Estado, os políticos adotaram uma política 
liberal e tolerante por ocasião da Independência política do Brasil. Isso permitiu que, aos pou-
cos as ideias protestantes fossem se infiltrando, bem como o acesso às Sagradas Escrituras, 
livro que foi recebido com simpatia, o que facilitou a sua distribuição tanto na cidade como em 
outras localidades mais distantes.

Kidder (2001) relata que, na sede de sua missão muitos livros foram distribuídos, gratui-
tamente e, em diversas ocasiões, deu-se o que poderia chamar de corrida de pretendentes ao 
Livro Sagrado. Logo esse interesse popular pelas Sagradas Escrituras provocou o surgimento 
da imprensa católica. O jornal O católico que durante um mês combateu a obra missionária 
protestante, e por não conseguir parar o trabalho missionário, seus idealizadores resolveram 
parar de publicar artigos contra os missionários. 

3  Pequeno jornal de teor ideológico e militante ligadas às lutas de seu tempo. (RIBEIRO, 2007).

4  Cabia aos censores a função de proibir tudo que pudesse ameaçar a religião e a moral, o poder instituído e a cultura. Artigo 
de: Agnaldo Martino (Mestrando da PUC-SP), Ana Paula Sapaterra (Mestranda da PUC-SP) - a censura no Brasil do século XVI 
ao século XIX, p. 239.
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Conforme o missionário Kidder, essa tentativa de oposição à missão protestante por meio 
da imprensa, a Igreja Católica acabou atraindo maior interesse por parte dos que procuravam 
as Escrituras. Este missionário fala de pessoas que consultou diante desta situação: 

Aqueles nosso amigos, aos quais consultamos sobre o assunto, quase invariavelmen-
te nos aconselharam a não dar importância aos ataques virulentos e baixos que nos 
eram dirigidos, com os quais o grande público não comungava e cuja finalidade era 
patente a todas as pessoas esclarecidas. Tais artigos se refutariam a si próprios e 
maculariam mais aos autores que a nós mesmos (KIDDER, 2001, p. 124).

Os amigos citados por Kidder são maçons já que demonstram estarem do lado dos missio-
nários protestantes, apoiando-os em sua missão. Prova disso é o conselho que o missionário 
recebe quanto aos artigos publicados pela Igreja, os quais iriam fortalecer o movimento mis-
sionário protestante e enfraquecer a opinião pública referente à Igreja Católica.

Mas a população brasileira só foi diretamente afetada pela presença de cristãos não 
católicos, quando começaram a chegar ao Brasil, nos anos de 1850, os primeiros 
missionários protestantes que vieram com a finalidade explícita de propagar sua fé.
Através destes instalaram-se no Brasil a Igreja Congregacional, a Presbiteriana, Ba-
tista, e no século XVIII, Metodista (MENDONÇA; VELÁSQUEZ, 1990, p. 12).

Trata-se de igrejas protestantes que marcam o Protestantismo entre os brasileiros, os 
quais passam a ouvir a mensagem do Evangelho por meio de novas perspectivas, levando-os a 
conversão e ao abandono do Catolicismo. 

Em 1835, chegou o primeiro missionário metodista ao Rio de Janeiro o Rev. Fountain 
E. Pitts metodista episcopal pregando nas casas. Em 1836, aporta outro missionário, 
o Rev. Justus Spaulding, que organizou a igreja com 40 membros, todos estrangeiros. 
Em 1838 chega Daniel Kidder, o distribuidor de bíblias, também metodista. Em 1855 
chega ao Brasil no Rio de Janeiro o escocês Robert Reid Kalley, fugindo da Ilha da Ma-
deira por causa da perseguição, a partir de então começa uma atividade proselista 
em Petrópolis (MENDONÇA, 1984. p. 23). 

Estes foram os primeiros missionários que chegaram ao Brasil com a missão de fazer pro-
selitismo, pois, até então, os protestantes instalados são considerados grupos étnicos, por es-
tarem ligados diretamente com a sua cultura e não tinham a pretensão de levar a fé protestan-
te aos brasileiros. 

Os missionários protestantes norte-americanos que chegavam ao Brasil trouxeram um sis-
tema educacional moderno, diferente da pedagogia católica, obtendo desta forma, êxito junto 
à elite brasileira (MENDONÇA; VELASQUES, 1990). Para os protestantes, levar formação edu-
cacional a elite, seria o caminho mais rápido para implantar os ideais protestantes no Brasil, 
ou seja, ao mesmo tempo que se educava se evangelizava. Assim, este protestantismo proseli-
tista é um protestantismo da música clássica e dos instrumentos musicais (ALENCAR, 2005).
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Todavia, essa elite não estava interessada na religião protestante, mas na educação que os 

missionários ofereciam. Embora não tivesse esse interesse religioso, ela acolheu os missioná-
rios como arautos do liberalismo e do progresso. (MENDONÇA E VELASQUES 1990. p. 74).

O interesse em mudar a cultura educacional e seu sistema, na época de domínio da Igreja 
Católica, facilitou a implantação de uma nova forma de educação, moderna com novas pers-
pectivas para uma elite que estava cansada de uma educação tradicional e ultrapassada para a 
época. Esta nova educação era trazida pelos missionários protestantes.

A aproximação entre Protestantismo e Maçonaria

Conforme o autor Lyra (1970), quando chegaram os primeiros missionários protestantes 
ao Brasil estes precisavam de apoio para cumprir sua missão devido à pressão clerical católica, 
pois os primeiros prosélitos que aderiram ao Protestantismo foram perseguidos, pois a força 
dos Jesuítas levou muitos pais de famílias convertidos, serem despedidos dos seus empregos; 
e em toda parte que procuravam trabalho encontravam as portas fechadas. A perseguição era 
constante por parte dos líderes católicos, tanto aos missionários, quanto àqueles que se con-
vertiam. (LYRA, 1970).

Diante desse cenário, a Maçonaria foi relevante para a entrada do Evangelho Protestante 
em território nacional. O autor supracitado destaca que, a fim de evitar a propagação do Pro-
testantismo, os católicos procuravam sufocar os que se convertiam, pois os protestantes rece-
beram apoio da Maçonaria por que seus ideais eram, praticamente os mesmos. 

Segundo Vieira (1980), além dos ideais há outros motivos que ajudaram aproximar protes-
tantes e maçons, principalmente, por parte dos protestantes, os quais não se imporam a ajuda 
da Maçonaria porque os maçons tinham como regra de fé a Bíblia, sendo que os missionários 
protestantes tinham como principal objetivo divulgar a Bíblia Sagrada no Brasil. 

O Rito Escocês colocou a Bíblia no altar maçônico. A Bíblia foi chamada a “regra da 
vida” e as reuniões começavam a terminavam com citações bíblicas, como ainda hoje 
é feito. Desse modo o Rito Escocês predispôs o seguidor da ordem maçônica a olhar 
para a Bíblia como algo especial, merecedor de respeito, e digno de ser propagado. 
Por esta razão não é surpreendente notar que os grandes defensores da Bíblia no 
Brasil, no século XIX, que protegeram os vendedores de Bíblias e travaram batalha 
contra os ultramontanos, em defesa, foram os maçons, tais como Tito Franco de Al-
meida, Dr. Demétrio Siríaco Tourinho (VIEIRA 1980. p. 47).

Veja que a forma como a Maçonaria dava importância ao principal livro protestante, a Bí-
blia, fez com que os protestantes não resistissem aos maçons. A Maçonaria aproxima-se dos 
protestantes, segundo Lyra (1970) por que ambos creem na Bíblia Sagrada. Dela foi que se 
originou a maior parte da filosofia maçônica. Os maçons não discutem a Bíblia por ser fonte 
divina, sendo que em todas as Lojas Maçônicas ela está aberta. Essas informações vieram faci-
litar a sua relação com os protestantes, os quais, rapidamente, absorveram a ajuda maçônica.
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Dessa forma, os protestantes contaram com vários defensores maçons, dentre estes estão: 
Tito Franco, paraense e com ideologia liberal, ajudou o missionário Richard Holden em sua 
missão no Pará; Demétrio Siríaco, médico e político baiano, seu empenho foi decisivo para a 
circulação livre da Bíblia (VIEIRA, 1980, p. 173; 200). 

Crabtree (1962) enfatiza que a Maçonaria, ainda que sem credo religioso, sempre zelava 
pela liberdade religiosa e por um governo liberal. Dessa forma, a ordem maçônica sempre 
esteve do lado dos movimentos evangélicos no Brasil. Segundo Mendonça (1984), não havia 
certeza quanto aos missionários protestantes serem maçons, porém, certamente, havia uma 
aliança entre a Maçonaria e o Protestantismo que foi bastante evidente no período da Questão 
Religiosa.

Léonard (1981) também ressalta que a aceitação da maçonaria pelos protestantes deveria 
se explicar por mais outra razão: o movimento de integrismo católico5 que, sob a influência de 
D. Vital e seus rivais se dirigiam, tanto os maçons, como aqueles considerados heréticos. Desse 
modo, era necessário unir forças a fim de lutar contra o poder católico e defender os protes-
tantes de perseguições.

Horrel (1996) enfatiza que era evidente a proteção maçônica aos protestantes como a fa-
cilidade da entrada de missionários ao Brasil e a proteção em relação ao poder católico que 
era forte na época. Outras vezes, a fraternidade maçônica ajudou a financiar a construção de 
templos evangélicos, alguns, até com aparência muito semelhante à dos templos maçônicos.

Léonard (1981) destaca a história de Salomão Ginsgburg, judeu convertido e um dos pro-
pagandistas do Evangelho protestante, que percorreu a região de Campos no Rio de Janeiro. 
Em sua autobiografia narra como os maçons o salvaram em várias ocasiões de oposições e 
dificuldades. Nota-se que, a Maçonaria atuava, constantemente, em auxílio aos protestantes, 
ora livrando-os da morte, ora suprindo-lhes as necessidades e garantindo-lhes a liberdade de 
culto e de consciência (LYRA, 1970).

 O protestantismo, em muitos momentos utilizou as lojas maçônicas para realização de re-
uniões de estudo bíblico. O autor Castellani (1996, p. 127) destaca um fato de uma das grandes 
Lojas Maçônicas de São Paulo, que cedeu um imóvel aos protestantes.

Para ilustrar essa tolerância basta extrair um fato, registrado em ata da Loja Amiza-
de, a primeira da Capital de São Paulo – fundada a 13 de maio de 1832 – e uma das 
mais importantes Lojas brasileiras, a 15 de julho de 1858. Na Sessão desse dia, mos-
trando a sua vocação liberal e social, a Loja, tendo, como seu Venerável Mestre o pa-
dre Fortunato Gonçalves Pereira de Andrade, resolvia ceder as salas externas de seu 
Templo aos irmãos protestante, para que estes pudessem celebrar, aos domingos, os 
atos de sua religião; na mesma ocasião, era aprovado o auxílio à viúva de um obreiro 

5  Parte integrante do catolicismo que, pretendendo manter a integridade da doutrina, relutam em se adaptar às condições 
da sociedade moderna, em aceitar o “progressismo” Vieira (1980). 
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ratificado o auxílio a outra, no valor de 8$000 (oito mil réis) mensais, importância 
com a qual, na época, podia-se comprar uma libra ouro.

Locais onde os maçons se reuniam em muitos momentos foram cedidos para a missão 
protestante para a realização dos cultos. Além disso, a Loja chegou auxiliar alguns obreiros 
protestantes por meio de valores monetários.

Ribeiro (1981, p. 300) mostra a ajuda que os maçons davam aos missionários presbite-
rianos em materiais de propaganda e de imprensa. Em maio de 1872 o reverendo Blackford 
escrevia a Junta de Nova Iorque6 o seguinte: Dizem nossos amigos maçons que o que está ocor-

rendo é apenas um começo, e eles pretendem chegar a reformas amplas e radicais. Tenho forne-

cido um dos principais escritores, livros e informações.  Continuando a sua carta Blackford fala 
da contribuição por parte dos maçons aos missionários, também, em jornais. Os editores de 

um dos jornais diários mais influentes ofereceram-me suas colunas para debate das doutrinas 

romanistas. Mas já tenho as mãos cheias. A ocasião é oportuna e urgente para ser multiplicado o 

esforço em prol do Evangelho.

Para o protestantismo todo o apoio que recebiam da Maçonaria era bem vindo, pois per-
mitia o sucesso da missão em terras brasileiras e era entendido como esforço em prol do evan-

gelho. Ribeiro (1981, p. 303) ainda demonstra, os conflitos e o apoio dos presbiterianos à luta 
política dos maçons:

O choque foi violentíssimo aqui, no país. Os presbiterianos deram, como vimos apoio 
logístico aos maçons, mas evitaram escrupulosamente alterar seus rumos e sua prio-
ridade. Ao reverendo James Rockwell Smith, recém-chegado de Recife durante a vio-
lência do conflito, e desejoso, também de oferecer munição de guerra ao maçons 
(pede, Estados Unidos, cópia do Ato de Liberdade Religiosa, de Jefferson, para uso 
dos jornais maçônicos), aconselha o secretário de sua junta Missionária (Igreja do 
Sul) que não se envolva em disputas políticas, mas limite a pregar o Evangelho.

A missão presbiteriana apoiava os maçons, mas não se desviava de suas prioridades que 
era a pregação do Evangelho. Em um desses momentos, o Reverendo James Rowell pede aos 
Estados Unidos uma cópia do Ato de Liberdade Religiosa, com a ideia de usar em um jornal 
maçônico, mas é aconselhado pela Junta missionária a evitar envolver-se em disputas políti-
cas. Para a Junta a missão não podia desviar o seu foco principal.

Conforme Castelanni (1996, pág. 127) embora fossem, em sua imensa maioria, católicos, 

sempre exerceram a mais absoluta tolerância religiosa – numa época de intransigência e intole-

rância – não opondo restrições a adeptos de outras religiões, adiantando-se, portanto, de muito, 

às leis do país. Para Castelanni, a Maçonaria não fazia restrições há nenhum tipo de credo reli-
gioso e lutava por liberdade religiosa, bem antes de o país estabelecê-la. 

6  Junta de Nova Iorque – Junta Presbiteriana responsável pela presença dos missionários no Brasil. 
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Ribeiro (1981) considera que o relacionamento entre a Maçonaria e o Protestantismo es-
tava limitado às ações externas, mas nessa relação, o estudioso destaca que protestantes e 
maçons não misturavam questões doutrinárias. Prova disso é o apoio que os presbiterianos 
deram as causas políticas maçônicas no Brasil, todavia não era interesse da Maçonaria influen-
ciar em relação às suas doutrinas.

Vieira (1980, p. 280) aponta como os missionários protestantes encaravam a ajuda ma-
çônica em defesa dos mesmos. O Rev. Blackford em uma carta escrita para a Sociedade Bíbli-
ca que o enviou para o Brasil disse: Deus está preparando maravilhosamente o caminho por 
meios indiretos, fazendo que os próprios inimigos da verdade ajuda em à sua causa. Toda essa 
contribuição maçônica era encarada conforme Blackford como meios que Deus está providen-
ciando para que as missões alcançassem êxito em solo brasileiro.

Devido a essa aproximação, o século XIX, período que os protestantes receberam apoio dos 
maçons para distribuírem Bíblias e divulgação de sua fé, foi marcado por uma movimentação 
política e religiosa. Trata-se da divulgação de ideologias liberais e protestantes em terras bra-
sileiras. Essa mobilização política e religiosa acabou levando a chamada Questão Religiosa. 

Para Vieira (1980, pág. 29) a igreja Católica estava em condições precárias no período do 
império, principalmente, no que diz respeito a vida espiritual, político e religiosa. No espiritual 
o clero tendia a ser ignorante, além de envolvimento político e negligente com as regras esta-
belecidas pela igreja como o caso do celibato. 

Na política, segundo Vieira (1980, pág.29), o abuso do direto de padroado da Coroa que 
dava a coroa o direito de nomear bispos e controlar a Igreja, além de recolher os dízimos. Sob 
aspecto político o abuso direto de padroado enfraqueceu demais a Igreja, o que fazia com que 
clero ficasse subserviente ao Governo em troca de cargos públicos. E no aspecto econômico es-
tava relacionado a dependência financeira que a Igreja tinha do Estado, o que parecia a Igreja 
uma mesquinharia as côngruas tendiam a ser mesquinhas.

Conforme Castelanni (1996, pág.15) na raiz do conflito, estava o desejo da Igreja brasileira, 

não através de seu clero popular, mas a nata de seu bispado, de formação europeia, de acabar 

com o padroado a Igreja não aceitava estar submissa e nem clero sob o controle do Estado.

Vieira (1980) aponta que os ultramontanos (conservadores católicos) começaram a tomar 
a proeminência nos negócios da Igreja Nacional.  Quando o ultramontanismo brasileiro co-
meça a encobrir o catolicismo liberal é que se encontra a Maçonaria brasileira fazendo causa 
comum com os liberais, republicanos, protestantes e espíritas, é a partir de então, que começa 
um grande conflito religioso que marca o século XIX. Para a Igreja católica esses grupos tor-
naram-se inimigos comuns e que os destruiria a todos, como estavam fazendo o catolicismo 
liberal em todo o mundo. 

A Maçonaria no Brasil estava em posição privilegiada na política controlando o partido 
Conservador como o liberal, fazendo frente ao movimento ultramontano da Igreja Católica, 
sendo a maçonaria como o centro dos principais ataques ultramontano. 
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O protestantismo estava em causa comum, juntamente, com a maçonaria, e os demais mo-
vimentos como liberais republicanos e espíritas, que desejam a liberdade religiosa e utiliza-
vam-se do momento para unir forças.

Os conflitos entre a Maçonaria e o Protestantismo

A aproximação entre Maçonaria e Protestantismo gerou também conflitos e problemas en-
tre ambos. O estudioso Léonard (1981, p. 149) destaca o fato que desencadeou a crise entre 
a Maçonaria e a Igreja Presbiteriana, pois sabe-se, como já mostramos, que os Presbiterianos 
estavam envolvidos com as causas maçônicas.  Dessa forma, essa crise foi gerada quando [...] 
pareceu, no número de 12 de dezembro de 1898 do Estandarte, o primeiro de uma série de 
doze artigos que pretendiam demonstrar a incompatibilidade entre o Evangelho e a Maçona-
ria. Segundo Leonard (1981) essa crise foi ocasionada por causa da publicação de uma série 
de artigos, que foi a primeira ideia apresentada entre a incompatibilidade da maçonaria com 
o protestantismo, seu autor Dr. Nicolau Soares de Couto Esher (1867-1943)7 um antigo mem-
bro, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, e que agora se encontrava no Rio.

Os artigos mostravam as incompatibilidades do crente como membro da maçonaria e que 
levantaram reações contrárias assim que foram publicados8. 

Para Leonard (1981) este episódio por si só havia trazido um golpe de morte às Lojas, pois 
em Assembleia Geral a Igreja Presbiteriana, em reunião na cidade de Valença (Rio de Janeiro) 
em 1916, declarou que esta Igreja jamais reconheceu e não reconhece a compatibilidade da Ma-

çonaria e da profissão do Evangelho.  Este foi o principal motivo desta separação. O autor ainda 
acrescenta que a partir de então, e até nossos dias, toda a atenção da Igreja Presbiteriana foi 

no sentido de que a questão maçônica não fosse novamente proposta, Leonard relata que ainda 
assim alguns de seus membros pertenceram e alguns de seus pastores ainda hoje pertencem às 

Lojas brasileiras.

Dos meios presbiterianos, a questão passou logo ao resto do protestantismo. Segundo Léo-
nard (1981), a crise se estendeu, especialmente, entre as denominações protestantes que ti-
nham irmãos maçons como o Metodismo Episcopal e por ser comprometido com a Maçonaria, 
abriu as páginas de seu jornal, o Expositor Cristão, intensificando a polêmica.

A Questão maçônica entrara em fase eclesiástica por uma pergunta – Pode um cris-
tão filiar-se à Maçonaria? – levada em julho de 1899 ao Presbitério de São Paulo. 
Prudentemente foi ela remetida ao Sínodo, mas o Presbitério já então autorizou a 
constituição, em São Paulo, de uma nova Igreja presbiteriana, solicitada, havia vá-
rios anos, e que agora deveria agrupar os fiéis contrários à campanha antimaçônica. 

7  Natural do Rio de Janeiro, médico, membro da I. P. de São Paulo, iniciador da controvérsia maçônica através de O Estandar-
te. (Disponível em Galeria dos Leigos – Pioneiros Presbiterianos no Brasil. http://www.mackenzie.br/).

8  (Disponível em http://www.mackenzie.br A IPB e a Maçonaria: Resoluções dos Concílios da Igreja. (Lessa, Anais, 584-
586.).
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Em 22 de setembro essa Igreja foi organizada sob o nome de Igreja Filadelfa – não 
sabemos ao certo nesse nome havia alusão pretendida ao movimento filadelfiano 
do século XVIII, que representou um traço de união entre protestantismo e as Lojas 
(LEONARD, 1981, p. 150).

Crabtree (1962) mostra que esse movimento antimaçônico, também, chegou entre os pro-
testantes batistas.

No seu relatório do ano de 1905, escreveu o missionário Ginzburg: No Estado de 
Alagoas o trabalho estava prosperando de um modo maravilhoso prometendo para 
breve, seu sustento próprio. Infelizmente um pastor presbiteriano antimaçônico vi-
sitou Maceió, deixando aí plantada a semente de espírito jesuíta e farisaico, de forma 
que o trabalho foi dividido, em dezembro, e está sofrendo bastante.
Não há dúvida, portanto, que o espírito de nacionalismo muito agravou a situação nos 
arraiais batistas também. Os próprios missionários contribuíram para isto quando 
decidiram retirara o auxílio, caso a igreja recusasse revogar o que deliberaria relati-
vamente à maçonaria. É fácil compreender como o trabalho batista alagoana quase 
ficara naufragado por este movimento. A pesar do prejuízo causado pela divisão, o 
movimento salientou para os batistas o valor de sua democracia e independência da 
igreja local (Crabtree 1962 p. 235).

Durante, muito tempo, a Igreja batista conviveu com seus líderes ligados a Maçonaria. No 
entanto, quando surge a crise desta ligação entre os meios protestantes a Igreja Batista em 
Alagoas, também, é afetada internamente, o que originou uma divisão no meio batista desta 
localidade, mas que logo foi contida por Ginzburg, missionário batista de grande influência na 
época.

Para Léonard (1981, p. 159), a manifestação de lamentos do cisma presbiteriano ocasio-
nado pela crise com a maçonaria foi lamentado pela Igreja Batista lia-se em seu Jornal Batista 

trouxeram males dez vezes maiores à causa evangélica do Brasil do que as razões invocadas 

pelos separatista para justifica-las. É certo que os meios batistas, parcialmente ao menos, esta-
vam sob a influência da Maçonaria, o que evidencia das próprias lutas a revezes de alguns de 
seus o pastores contra ela [...]”.

Analisando a questão da crise Leonard (1981, p. 172) escreve: a primeira crise com fun-

damento dogmático, e por isso capaz de grande desenvolvimento (como aconteceu), surgiu da 

discussão da questão maçônica” nesta denominação.

Afinal, a questão maçônica que havia apaixonado extraordinariamente os meios 
presbiterianos, determinando-lhes uma cisão importante e duradoura, despertou 
pouco interesse entre os batistas. O movimento antimaçônico não fora para os ba-
tistas mais do que uma imitação, sem necessidade real, e portanto, sem força nem 
extensão (p. 172).
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A crise no meio presbiteriano que determinou o seu cisma, teve apenas efeito interno 
para a Igreja Presbiteriana. Para a Igreja batista, esta crise pouco efeito teve em seu meio 
eclesiástico.

A Maçonaria e a consolidação do Protestantismo no Brasil

O resultado desta relação de apoio ao Protestantismo dado pela Maçonaria destaca Crab-
tree (1962) foi o novo momento que o protestantismo começou a viver após a Proclamação da 
República brasileira. Esse momento é marcado pela separação entre a Igreja Católica e o Es-
tado, separação esta que permitiu aos brasileiros e aos protestantes missionários imigrantes 
liberdade religiosa.

Pereira (1998, p. 09) enfatiza a importância da Maçonaria para o Brasil como a extinção 

da escravatura, a secularização dos cemitérios, o registro civil, a proclamação da república, o 

casamento civil, o ensino leigo e a separação da Igreja do Estado.

 Com grande entusiasmo o novo momento é destacado por Crabtree (1962, quando cita o 
que escreve a missionária batista.

D. Kate S. Taylor: Já ouviram, sem dúvida, da separação da Igreja e o Estado do Bra-
sil. Temos agora inteira liberdade religiosa, o que desejávamos desde muito tempo. 
Que pena que os trabalhadores sejam tão ocupados que não possam aproveitar as 
imensas oportunidades que se nos deparam. O Brasil é agora um dos campos mis-
sionários mais prometedores do mundo, República imensa que será preenchida por 
imigrantes. (Crabtree, 1962, p. 89).

O que demonstra o quanto havia mudado as condições do país quando se tratava de liber-
dade religiosa, e as novas expectativas geradas para o trabalho missionário em solo brasilei-
ro. Era um novo marco para a evangelização e uma abertura para a chegada de novas ações 
missionárias. A partir deste momento da história do Brasil, foi de grande importância para a 
consolidação do protestantismo.

A partir da luta dos protestantes e dos maçons pela conquista da liberdade religiosa novos 
movimentos evangélicos se consolidaram no Brasil. Vários foram os movimentos religiosos 
que começaram a se estabelecer no Brasil.

Considerações finais

A participação da Maçonaria na consolidação do protestantismo foi importante, porque 
por meio desta parceria foi possível estabelecer o ideal de liberdade religiosa, o que beneficiou 
as missões protestantes e aos objetivos maçônicos que era a implantação da república brasi-
leira. Os missionários estrangeiros usufruíram desta ligação para implantar novas igrejas em 
solo brasileiro.
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A maçonaria participou de vários movimentos que marcaram a história do Brasil, tam-
bém, foi a grande divulgadora dos ideais liberais que lutava a favor de imigração, da liberdade 
religiosa e da separação da Igreja do Estado. A maçonaria apoiava a coroa, com o objetivo de 
controlar o poder da Igreja Católica, através dos muitos padres que estavam envolvidos com 
Maçonaria e seus ideais. Isso provocaria na Igreja Católica uma reação por parte da ala radical 
os ultramontanos o que ocasionou a questão religiosa, pois, todos esses novos ideais ameaça o 
sistema doutrinário da Igreja.

O Protestantismo chega ao Brasil no meio dessas mudanças, com o objetivo de fazer prose-
litismo religioso, num período que a Igreja era a religião do Estado. Mas esse protestantismo 
era favorecido por leis de liberdade de culto da Constituição de 1824. Apesar da censura ca-
tólica, o protestantismo ganha seu espaço e recebe o apoio da Maçonaria que foi fundamental 
para a sua consolidação.

Os novos ideais de progresso e educação do Protestantismo, também foram, recebidos por 
parte da elite brasileira, interessada nas mudanças como o sistema de ensino, o qual superava 
o modelo tradicional e ultrapassado da Igreja Católica. Assim, por meio da parceria maçônica, 
que durante muitas vezes defendeu os protestante em várias esferas da sociedade, o Movi-
mento Religioso Protestante consolidou-se, passando a fazer parte da sociedade brasileira.

Apesar do cisma da igreja presbiteriana, ocasionado pela discussão interna sobre a influên-
cia da maçonaria no meio eclesiástico, não há registros que esta questão tenha afetado a rela-
ção entre protestantismo e maçonaria em outras missões protestantes. 
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A Igreja como intermediadora  
entre a aldeia e a cidade

The Church as mediator  
between the village and the city

Ellen Caroline Rodrigues Barretos1

Resumo: A dualidade entre a aldeia e a cidade, suscita à Igreja intermediações para a inclu-
são dos indígenas no espaço urbano. Os indígenas têm migrado para as cidades e se concentra-
do nas periferias, no entanto, são acometidos por diversos tipos de exclusões sociais. Apesar 
de adotarem progressivamente os sinais culturais dos brancos, continuam com as caracte-
rísticas de povo indígena. Contudo, a exclusão desses indivíduos, tem resultado em acessos 
desiguais em diferentes níveis na economia, política, sociedade e cultura. O objetivo aqui é de 
refletir sobre a integração/exclusão do indígena no espaço urbano e refletir a ação da Igreja 
nesse contexto. A Igreja, “Eclésia”, deve ter uma responsabilidade com a sociedade, uma vez 
que ela é o povo do Reino, que vive este Reino e o sinaliza. A metodologia empregada neste 
artigo é a de pesquisa bibliográfica, em que se utilizaram artigos, livros e sites.

Palavras chave: Indígena. Igreja. Exclusão. Urbano. Cultura.

Abstract: The duality between the village and the city, raises the Church ups for the inclu-
sion of indigenous people in urban space. The natives have migrated to the cities and focused 
on the periphery, however, they are affected by various types of social exclusion. Although 
progressively adopt the cultural signs of white , continue with the indigenous people of cha-
racteristics. However, the exclusion of these individuals has resulted in unequal access at dif-
ferent levels in the economy , politics, society and culture. The goal here is to reflect on the 
integration / exclusion of the indigenous in the urban space and reflect the activity of the 
Church in this context. The Church, “Ecclesia”, should have a responsibility to society, since it 
is the people of the Kingdom, who live this Kingdom and the signals. The methodology used in 
this article is the bibliographic research , in which we used articles, books and websites .

Keywords: Indigenous. Church. Exclusion. Urban. Culture.

1  Bacharel em Teologia pela FATHEL – FACULDADE THEOLÓGICA; Graduanda em Enfermagem pela Uniderp-Anhanguera; 
Líder de Missões e do Ministério Infantil na Igreja O Brasil para Cristo.
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Introdução

Os indígenas têm migrado às cidades e sofrido diversos tipos de exclusões sociais, incluin-
do a de viverem nas periferias dos centros urbanos. Com isso, a Igreja pode ser fator de trans-
formação social, agindo no sentido de promover a inclusão desses, visto que ela não tem um 
fim em si mesma como instituição, mas vai além, denuncia a miséria e a dívida do Estado para 
com os excluídos, junto a isso, promove ações de serviço e solidariedade.

Os que estão se urbanizado, não deixam de se firmarem como índios, apesar de adotarem 
progressivamente os traços culturais dos brancos, como o uso do português, a roupa regional, 
a compra de utensílios modernos e o uso frequente do dinheiro.  Ao saírem de suas aldeias 
em direção à cidade, concentram-se nas periferias por não terem condições econômicas de se 
alojar em espaços que contenham todos os elementos típicos da cidade. A periferia das gran-
des metrópoles é caracterizada pela precariedade dos serviços públicos, sendo assim, menos 
valorizada e distante do centro da cidade; não raro, distante dos empregos. 

As comunidades indígenas deparam com as exclusões do Estado brasileiro, que na maioria 
das vezes não está interessado com as periferias dos centros urbanos e por consequência, a 
miséria, a saúde pública ruim, a falta de segurança e moradia são as duras realidades desse es-
paço. Além disso, enfrenta as mais diversas atitudes preconceituosas as quais se sobrepõem: 
por um lado o fato de ser indígena, por outro de ser morador da periferia. São atitudes como 
essas que estão a todo o momento nas mídias e no comportamento humano.

O objetivo deste artigo é trazer uma definição da exclusão indígena no contexto urbano, 
refletir sobre a ação da Igreja para com o indígena na cidade e apontar alternativas de ações 
pastorais em prol da inclusão social do indígena no contexto urbano pós-moderno. Dessa for-
ma, abordar-se-á: a caracterização da população indígena no Brasil e a questão urbana; o pro-
blema da inclusão social do indígena no contexto urbano; sociologia e antropologia cultural; 
caracterização da Igreja e sua missão; e a intermediação da Igreja no processo de urbanização 
da população indígena. A metodologia empregada na elaboração da pesquisa e conclusão da 
obra é a de pesquisa bibliográfica, em que se utilizaram artigos, livros e sites.

Caracterização da população indígena no Brasil  

e a questão urbana

Segundo Ferreira (2000, p. 384), a definição de índio é: “2. Indivíduo que pertence a grupo 
étnico descendente dos aborígenes americanos”. Para alguns antropólogos, “índio é qualquer 
membro de uma comunidade indígena, reconhecido por ela como tal”2.

2  Disponível em http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/quem-e-indio. Acesso em 8 de abril de 
2015.
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Colombo, em 12 de outubro de 1492, acreditava ter atingido as Índias e por esse erro geo-
gráfico, os nativos do “Novo Mundo” acabaram sendo conhecidos como “índios” 3.

Quanto à origem desses, os que vivem hoje na América do Sul, a teoria tradicional – hoje 
bastante contestada por novos estudos – diz que são originários de povos caçadores que aqui 
se instalaram vindos da América do Norte através do istmo do Panamá; eles teriam ocupado 
toda a extensão do continente há milhares de anos. A partir de então estas populações desen-
volveram diferentes modos de uso e manejo dos recursos naturais e formas de organização 
social distintas entre si4.

Durante o contexto histórico brasileiro, desde 1500 até hoje, os povos indígenas sofreram 
um processo de conquista, dizimação física (genocídio) e violência cultural (etnocídio) inicia-
do pelos portugueses e depois pela população brasileira. Contudo, foram criadas proteções a 
esses povos, como o “Serviço de Proteção ao Indígena” (SPI), em 1910, que posteriormente foi 
substituído pela “Fundação Nacional do Índio” (FUNAI), em 1967. O SPI foi um grande respon-
sável pela sobrevivência física dos índios e da demarcação de suas terras (FREIRE, 2011).  Ele 
foi criado pelo Decreto nº 8.072, tendo por objetivo prestar assistência a todos os índios do 
território nacional (Oliveira, 1947); nasce da perspectiva de que os indígenas eram parte da 
população brasileira, estando ainda não incluídos no processo social produtivo. Tal perspecti-
va tinha como base o pensamento positivista de Augusto Comte, o qual influenciou profunda-
mente o movimento republicano no final do século XIX, e deu o mote do trabalho de pessoas 
como Candido Rondon, fundador do SPI. 

De 1500 até 1970, a população indígena brasileira decresceu acentuadamente e grande parte 
dela foi extinta. Isso passou a ser visto como algo histórico, algo a ser lamentado, porém inevi-
tável. No entanto, este quadro começou a dar sinais de mudança nas últimas décadas do século 
passado. A partir de 1991, o IBGE incluiu os indígenas no censo demográfico nacional (figura 1).

Figura 1- Funai5

3 Disponível em http://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigocientifico_15_0.pdf. Acesso em 14 de abril de 2015.

4 Disponível em http://www.webartigos.com/artigos/a-populacao-indigena-mundial/76107/. Acesso em 14 de abril de 2015.

5  Disponível em http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao.  Acesso em 10 de abril de 2015.
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Pode notar a redução acentuada desses povos em pequeno espaço de tempo. Em 1500, 
haviam cerca de 3.000.000 índígenas no Brasil e em vinte anos esse número foi reduzido a 
1.200.000 sendo cada vez mais decrescente, até 1957, com cerca de 70 mil indígenas.

O último senso do IBGE realizado em 2010, constatou-se que existem no Brasil, cerca de 
817.963 indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urba-
nas brasileiras (figura 2).  Assim, um pouco mais de um terço da populção indígena vive em 
território urbano.

Figura 2 - IBGE/Censo 20106

Para Oliveira (1968), o que gera a migração indígena para o centro urbano é a questão de 
mudança do modo de vida, que não implica somente num deslocamento espacial, mas, sobre-
tudo, social:

[..] a intenção do índio que sai de sua aldeia é “mudar de vida”- a sua e de seus fa-
miliares -, não podendo admitir (pelo menos idealmente) o retorno às condições 
inerentes à Reserva [..] acredita melhorar efetivamente de vida; e, quando é um chefe 
de família com muitos filhos em idade escolar, crê encontrar na cidade as escolas 
que não encontrou junto ao Posto Indígena, bastante desmoralizadas na consciência 
tribal; acredita ainda, obter na cidade a assistência médica que inexiste na Reserva; 
e está certo de encontrar, nas condições de vida urbana, trabalho mais bem remune-
rado para si e empregos para seus filhos que não “estraguem o corpo”, que os mante-
nham afastados dos serviços braçais [..] (OLIVEIRA, 1968, p. 126).

Porém, essa migração não significa uma desvinculação do indivíduo para com a comunida-
de de origem. Apesar de estar na cidade, o índio ainda tem uma vinculação forte com sua tribo. 
Viver na cidade grande, não significa deixar de ser indígena.

6  Disponível em http://www.metodista.org.br/ibge-indios-estao-em-805-dos-municipios-brasileiros. Acesso em 10 de 
abril de 2015.
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Não obstante, as cidades são o símbolo do desenvolvimento ocidental capitalista e da mo-
dernidade. É lá que estão as fábricas, os prédios, as emissoras de televisão, as companhias 
aéreas, os shoppings, ou seja, a cidade é o lócus da cultura dos “brancos”. A cidade, poder-se-ia 
dizer, é a perspectiva dos brancos em oposição à aldeia que é a perspectiva do indígena.

Quando chegam à cidade, não se isolam em “guetos de índios”, porém, procuram recriar 
uma “vida de aldeia” nos centros urbanos (Oliveira, 1968). Os indígenas mais jovens até ado-
tam o modo de vida urbano, porém eles possuem “lá na aldeia” um grupo referência: uma co-
munidade, com crenças, costumes, casas, roças, pessoas, parentes e festas, que acabam não se 
desvinculando do modo de viver indígena quando se estabelecem nos centros urbanos.

No centro urbano, o índio pertence a uma tribo através da memória primitiva, de um con-
ceito de diferença cultural que há entre o indígena e o branco. Ele pertence a sua tribo através 
de “indicadores sociais articulados de identidade”: com um grupo tribal e a sua existência 
dentro da comunidade, com uma vida indígena própria, trabalho, lazer, educação e vida com 
seus parentes. 

A categoria existente na literatura que se refere aos indígenas que moram em cidades e 
que mantém em algum grau sua identidade original , fora observada por muitos autores, como 
Baines (2001) em seu artigo intitulado “As chamadas ‘aldeias’ urbanas ou índios na cidade”, 
Cardoso de Oliveira (1968), em seu livro “Urbanização e Tribalismo” que faz menção dos ín-
dios citadinos, ao estudar os costumes e cultura dos indígenas que moram em cidades do Mato 
Grosso do Sul e também Patrício (2000), o qual faz essas observações ao estudar os indígenas 
que residem em Altamira, cidade do Pará.

Assim, as cidades brasileiras estão cada vez mais recebendo integrantes de povos indíge-
nas: cerca de 30 mil índios vivem na capital de Manaus, são de etnias como Tukano, Cocama, 
Dessana, Cambeba, Sataré-Mawé e Wotchimaucu, que hoje estão distribuídas pelas áreas da 
periferia manauara; em São Paulo encontram-se três aldeias Guarani localizadas na zona sul e 
oeste (Terras Indígenas Jaraguá, Barragem, Krukutu e Tenondé Porã) onde vivem 867 índios; 
em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a maior parte dos índios que residem em território ur-
bano são os de etnia como Paiaguás, Guaikuru, Guatós, Terenas, Kaiowás, Bororos, Umotinas, 
Parecis e Kinikinaos7. 

Todos eles não deixam de se afirmar como índios pelo fato de estarem em território urba-
no. Eles provocam uma reorganização de relações e sentimentos comunitários: reorganizam 
na cidade relações com outros índios e não deixam de afirmar-se como índios (BRANDÃO, 
1986).  Oliveira (1968) ao estudar sobre a migração Terena, descreveu que eles adaptam-se 
nas cidades a um estilo comunitário de vida de aldeia, em que mesclam os seus costumes com 
os que aprendem com os brancos; que continuam a identificar-se com seu grupo local, sua 
camada, sua metade e que continuam a tratar seus patrícios de outras aldeias como perten-
centes ao seu povo.

7  Disponível em: http://www.funai.gov.br/. Acesso em 29 de maio de 2015.
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Ao chegar na cidade, as etnias indígenas vivem o dilema de serem aceitos e reconhecidos 
pelos brancos, como os “brancos”, apesar de viverem na gangorra ética, étnica, simbólica de 
se identificarem como índios (BRANDÃO, 1986). O indígena nos centros urbanos irá se reade-
quar com os novos símbolos, ritmo e cultura da cidade.

 Considera-se no presente artigo, que a noção de aculturação seja inadequada, tendo em 
vista que a palavra aculturação é a fusão de duas ou mais culturas diversas, dando origem a 
uma nova cultura, portanto, uma vez que os indígenas quando vem para a cidade, não deixam 
de ser indígenas ou mudar de cultura pelo fato de experimentarem um outro modo de vida. 
Eles continuam com as características de povo indígena. Não é porque um argentino que vai ao 
cinema assistir a um filme inglês, come sushi e veste calça jeans que deixará de ser argentino. 
Do mesmo modo o indígena que experimenta da cultura da cidade. Acredita-se que o indígena 
sofre o processo de assimilação, porém não aculturação, ambos constituem aspectos de um 
mesmo processo, mas não idênticos (TORRE, 1989).

Problema da exclusão social do indígena no contexto urbano

O conceito de exclusão é um fenômeno que não somente está ligado à exclusão dos merca-
dos, mas também às instituições sociais e culturais:

A exclusão consiste de processos dinâmicos, multidimensionais produzidos por re-
lações desiguais de poder que atuam ao longo de quatro dimensões principais: eco-
nômica, política, social e cultural, e em diferentes níveis incluindo individual, domi-
ciliar, grupal, comunitário, nacional e global. Resulta em um continuum de inclusão/
exclusão caracterizado por acessos desiguais aos recursos, capacidades e direitos 
que produzem iniquidades em saúde (Popay et al, 2008, p. 36).

Desse modo, a exclusão é resultado de relações desiguais na economia, política, social e cul-
tural, em diferentes níveis, em que é caracterizado por acessos desiguais aos recursos. O que 
é fato, em se tratando aos povos indígenas, que sofrem com a disparidade, começando com a 
histórica. Desde a chegada de Colombo ao Novo Mundo, os “colonizadores” reivindicaram a 
terra e procuraram utilizar à força e sem piedade o trabalho dessa população, tomando-lhes o 
direito de sua dignidade humana.

Torre (1989) destaca que há vários fatores de isolamento social: fatores geográficos, bioló-
gicos, habitudinais e psicológicos. No que se refere aos geográficos, são as barreiras naturais 
e também a distância, ausência de meios de transporte, dentre outros, que podem fazer do 
indivíduo um ser excluído. Os fatores biológicos estão relacionados com a cor da pele, sexo, 
incapacidades fisiológicas, dentre outros. Os fatores habitudinais, são os hábitos diversos, cos-
tumes, crenças, línguas e educação diferentes. Já os fatores psicológicos, estão vinculados com 
a personalidade, interesses, sentimentos, pensamentos, dentre outros.
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Todos esses fatores contribuem para a exclusão indígena, incluindo o preconceito, uma vez 
que a população reforça os mecanismos de atitudes para com esses indivíduos, desde a colo-
nização até os dias de hoje.

Muitas regiões da América tiveram a sua população nativa exterminada antes que uma bula 
papal viesse a afirmar explicitamente que os indígenas tinham alma e eram homens, não po-
dendo ser mortos e domesticados como os animais. A bula Romanus Pontifex, do papa Nicolau 
V (1454), garantia a Portugal o direito da conquista de novas terras e dos povos por ele con-
siderados como bárbaros ou infiéis. Isso concedeu ao Rei Afonso V amplos poderes e domínio 
sobre estes, reforçando a ideia de colonização e escravização dos povos dominados (SILVA, 
2009, p.36 e p.37).

Foi somente em 28 de maio de 1537 que o Papa Paulo III, com sua Pastorale officium, consi-
derou os indígenas providos de alma e proibiu sua escravização; contudo, foi necessário outro 
escrito de Paulo III, a bula Veritas Ipsa, também chamada de Sublimis Deus, em 9 de junho de 
1537, para colocar os índigenas em um mesmo plano de humanidade que os demais homens, 
proibindo sua escravização sob pena de excomunhão8.

A atuação do Frei Dominicano Bartolomé de Las Casas na colonização hispânica foi de 
grande importância dentro do processo de proteção e libertação dos povos indígenas, sendo 
conhecido pela Igreja Católica como Patrono da causa indígena. Foi diante das atitudes mons-
truosas e desumanas dos colonos espanhóis que ele buscou soluções para a libertação dos 
indígenas, fazendo a sugestão da troca de mão de obra indígena pela negra oriunda da África 
(SILVA, 2009, p.18 e p.19). 

Mas a dizimação física e cultural da América não parou nos primórdios da colonização, 
nem se limitou a atos realizados por exploradores sedentos por ouro, cruéis e iletrados. As 
mais repressivas e letais ações praticadas contra os índios da América sempre pretenderam 
ser justificadas por causas nobres, valores humanitários e princípios universais.

Atitudes preconceituosas com esses povos estão a todo o momento nas mídias e no com-
portamento humano, tais como: o índio é mau-caráter, selvagem, sujo, malandro, atrasado e 
ignorante (SILVA, 2014). Luciano (2006, p.35), ao fazer uma análise da perspectiva do povo 
brasileiro em relação a essa etnia, comenta que ela “é sustentada pela visão do índio cruel, 
bárbaro, canibal, animal selvagem, preguiçoso, traiçoeiro e tantos outros adjetivos e denomi-
nações negativos”. Ainda, Mandurucu (2002, p.01), descreve sobre esses fatores e aos quais 
presenciou, pelo fato de pertencer a essa cultura, em um de seus textos:

[...] estava aliado em uma série de chavões que cuspiam sobre mim: índio é atrasado, 
é sujo, preguiçoso, malandro, vadio... Eu não me identificava com isso, mas nunca 
fiz nada para defender minha origem. Carreguei com muita tristeza os apelidos que 

8  Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docsPDF/ABEP2008_1234.pdf. Acesso em 08 de junho 
de 2015.
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recaíam sobre mim [...] tive que conviver com os males que a civilização tem de pior, 
que é ignorar quem traz em si o diferente. 

Esses chavões que permeiam a sociedade em relação ao povo indígena dificultam o proces-
so de integração e assim, esses povos têm de conviver com os mais diversos tipos de exclusão 
dentro do processo das instâncias da vida pública. Eles estão à margem, muitas vezes sem 
possibilidade de participação, seja na vida social como um todo, seja em algum de seus as-
pectos, ainda mais na sociedade capitalista que, por paradoxo, os excluídos não participam do 
sistema, mas sustentam a ordem econômica e social. Fazem partem de um processo complexo 
e multifacetado, dotado de contornos materiais, políticos, relacionais e subjetivos.

Além de todas essas ideias hostis, o indígena ao deixar a sua aldeia e chegar à cidade, tem 
de enfrentar mais um tipo de exclusão: que é o de viver na periferia dos centros urbanos. Mas 
agora o opressor não é mais o indivíduo brasileiro, agora é o Estado quem o excluí, mas não 
somente isso, ele o esquece à mercê de suas dificuldades. 

Sabendo que Estado brasileiro possui muitos problemas que tão bem conhecemos e viven-
ciamos infelizmente: de economia instável, más organizações, miséria, precariedade na educa-
ção, a falta de projetos eficazes na saúde, falta de habitação, concentrações de bens nas mãos 
de poucos, corrupção na política do Estado, entre várias outras, são fatores que colaboram e 
potencializam o surgimento e continuidade das periferias urbanas. Assim, o indígena que sai 
da sua aldeia e chega na cidade, concentra-se nas periferias por não ter condições econômicas 
básicas de sobrevivência ou nem mesmo um emprego.

Porventura, Torre (1989), diz que existem tipos de conflitos sociais: conflitos das gerações, 
dos sexos, das raças, entre o campo e a cidade, de classes, econômicos, religiosos e internacio-
nais. O indígena, quando chega à cidade, se deparará com esses tipos de conflitos.

Por isso, surge uma preocupação da Igreja para com esse indivíduo, uma vez que ela possui 
uma missão. Ela ligará o homem ao nível de sua fome. A Igreja por ser uma presença pública, 
deve ter, portanto, uma responsabilidade social nos centros urbanos, baseada nos valores de 
humanização, inclusão, diálogo, solidariedade e evangelização em que se sinalizarão como fru-
tos da ação de Deus na terra.

Sociologia e antropologia cultural

O homem é uma expressão individualizada da estrutura de símbolos do mundo social onde 
vive. Cada um com sua lenta construção da sociedade, através do trabalho, ensino-aprendi-
zagem, sentimentos, pensamentos, dentre outros fatores que o define dentro das ciências so-
ciais. Portanto, ele adquire uma experiência social:

Na medida em que pode ser um objeto para si, a pessoa é essencialmente uma es-
trutura social e surge da experiência social. Depois que surgiu, a pessoa proporciona 
a si mesma, de certo modo, as suas experiência sociais e assim podemos conceber 
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uma pessoa absolutamente solitária. No entanto é impossível imaginar uma pessoa 
surgida fora da experiência social (Meed, 1980, p. 172, apud Brandão, 1986, p.15).

Sendo assim, cada indivíduo estabelece relações de experiência com o outro a medida que 
se integram, sejam elas com seus símbolos, ideias, etnia, clã ou cultura. Partindo desse prin-
cípio, quando analisa-se os grupos sócias, percebe-se o compartilhamento de ideias e crenças 
de uma cultura para outra e os indígenas estabelecem essas relações, não somente com Brasil, 
mas com todo o mundo e com as mais diversas culturas. Eles precisam estar incluídos no ho-
rizonte do nosso futuro.

O padrão religioso é universal, pois não tem conhecimento de povo que não tenha suas 
crenças e não realize seus rituais (MELLO, 2000). Titiev (1958, p.193) citado por Mello (200, 
p.390) diz que a religião é uma crença sobrenatural e sendo assim, existem dois elementos 
importantes presentes, implícita ou explicita em todas as religiões: a fé e objeto da fé, e o so-
brenatural.

Por muitas vezes no passado, religiões como a indígena, cultuavam a natureza e suas dá-
divas. O trovão, a chuva, a fertilidade do solo e a bonança dos rios são apresentados como 
manifestações sobrenaturais de deuses e entidades sobrenaturais nem sempre bem definidos. 
Como se percebe, a ideia de sobrenatural varia de cultura para cultura. Para nós ocidentais 
ou brancos, o sobrenatural é tudo aquilo que escapa do âmbito da natureza, porém, para o 
indígena e para outros clãs do passado, tiveram o sol e a lua na conta de divindades. Porém, 
somos levados a ver isso pela sociedade moderna como um “atraso” ou “ignorância”, contudo, 
longe está o homem de afastar de seu caminho as incertezas, os motivos de temores do desco-
nhecimento e do inaceitável. Quem, mesmo hoje, não se comove com o nascimento ou não se 
estremece face à morte de amigos e parentes?

Quando se diz que o sobrenatural é um elemento comum a todas as religiões, não quer 
dizer que todas elas cultuem as mesmas divindades antropomórficas. No entanto, todas elas 
fazem a distinção entre o sagrado e profano. A humanidade se vê diante da conflitante questão 
do bem e do mal, essas perpassam toda a realidade global.

Por muito tempo, filósofos e cientistas discutiam sobre a natureza psíquica, necessidades 
de socialização e empasses históricos que teriam dado origem às tradições míticas da humani-
dade (SCHADEN, 1989). A preocupação principal era a de descobrir a força criadora de varia-
dos personagens sobrenaturais e dos episódios a eles ligados.

O mito é elemento e componente cultural, vivo na comunidade e sempre presente no espí-
rito de seus membros. Há igualmente casos em que não se difunde apenas o mito, mas também 
a significação e os ritos com ele relacionados. 

Um fator antropológico e social da cultura indígena é a questão da importância e ligação 
que estabelecem com a terra. Para os povos ancestrais, a terra era vista como um ser vivo que 
proporcionava a existência aos povos da floresta e a todas as demais criaturas, era a matriz, a 



117

ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XI, n. 52

origem a partir da qual tudo nasce, a primeira mãe. Para os indígenas, a terra não é apenas o 
lugar onde eles moram, mas um elemento central da religião e de sua identidade cultural.

Esse fator de vínculo com a terra pode ser percebido no cuidado dos índios brasileiros 
com a Mãe Natureza, no culto dos povos andinos à deusa Pacha Mama – a mãe de toda a vida 
– e também percebida na famosa carta do chefe Seattle, cacique norte-americano, que deu 
uma resposta à proposta do presidente dos Estados Unidos, em meados do século 19, sobre 
comprar terras indígenas: “ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é 
nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra”9

A ligação que o índio estabelece com a terra é cultural, contudo, o Estado brasileiro enfren-
ta grandes dificuldades em resolver as demandas fundiárias dos povos indígenas no país. Os 
direitos dos índios à preservação de suas culturas originais, à posse territorial e ao desfrute 
exclusivo de seus recursos são garantidos constitucionalmente; mas na prática a efetivação 
desses direitos se revela muito difícil e controversa, seguida de violência, assassinatos e outros 
crimes, os quais têm originado inúmeros protestos tanto domésticos quanto internacionais, 
bem como intermináveis disputas nas cortes de justiça e no Congresso Nacional.

Caracterização da Igreja e sua missão

O vocábulo “ekklesia” pode ser traduzido por “congregação” ou “assembleia”, mas na maio-
ria das vezes compreendido como “igreja” (FERREIRA; MYATT, 2007). A palavra em sua ori-
gem significa “ajuntamento popular”, que eram assembleias de homens livres, que podiam 
exercer sua cidadania nos processos políticos na Grécia antiga. No Novo Testamento, a palavra 
“ekklesia” nunca era usada como indicação de prédio ou denominação, mas sim para grupos 
locais e todo o povo de Deus (FERREIRA; MAUTT, 2007). 

Para os autores Ferreira e Myatt (2007), no Novo Testamento, a igreja é completa embora 
local, em que todas as promessas de Deus aplicam-se a ela;  é também a Noiva de Cristo; acre-
dita que a relação de Deus com o seu povo é de amor sem reservas, nos desafiando a responder 
com dedicação a Deus; ela é o edifício de Deus, em que Cristo é a pedra fundamental; é a mani-
festação do Reino;  sacerdote real; família de Deus, na qual somos adotados como seus filhos.

Comblin diz que a Igreja não tem fim em si mesma, nem é indispensável para a salvação 
humana. Diz que “A Igreja inscreve-se na terra [..] é uma comunhão que subsiste sem o apoio 
material dos fatores  econômicos, culturais, sociais, políticos, ou ao menos que subsiste com 
um mínimo desses fatores [..]” (COMBLIN, 1991, p.77). Também comenta que a Igreja é com-
prometida a uma ação institucional e cristã; ela oferece experiência de comunidade, de comu-
nhão entre os homens. Para ele, não existe Igreja universal dividida de forma administrativa, 
mas que o homem é membro de uma Igreja universal e de uma igreja local, que deva participar 

9  Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/atitude/dia-internacional-mae-terra-diferenca-bolivia-o-
nu-interdependencia-551757.shtml. Acesso em 29 de maio de 2015.
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dessa para incorporar-se àquela. Assim sendo, a igreja local ligará o homem à Igreja Universal 
(COMBLIN, 1991).

Já Ferreira (2008), destaca que a Igreja sendo povo de Deus, experimenta o conhecimen-
to verdadeiro de Deus em Cristo, também que, nessa experiência haverá dois aspectos: a co-
munhão e a instituição. A comunhão (“koinonia”, em grego), é a experiência espiritual; dessa 
forma, a instituição fará parte desse processo. O autor acredita junto a isso, que a igreja é uma 
grandeza sociológica (FERREIRA, 2008, p. 33).

Ainda, Carriker admite que “a Igreja faz o seu papel mais crítico no reino vindouro e pre-
sente de Deus quando participa da missão”. Com isso, espera-se que a Igreja evidencie: sinais 
do Reino e o mandato real de evangelização mundial (CARRIKER 1992, p.187). Não há missão 
cristã autêntica sem levar em conta a Igreja.

O indígena, ao se instalar na cidade, é um exilado que está em busca de seu lugar social em 
meio à urbanização. Não somente nos dias atuais, grupos étnicos, migravam para outras terras 
à procura de melhores condições de vida e de sobrevivência, assim como os índios hoje. Nos 
textos bíblicos, as peregrinações humanas em terras desconhecidas, eram feitas em busca de 
um espaço, o qual não era apenas físico, mas também, social, religioso, econômico e de subsis-
tência.

Abraão é um grande exemplo disso. Vivia em uma cidade chamada Ur, a qual tivera de 
deixar por conta de um chamado feito por Iahweh (Gn 12:1-3). Abrão foi peregrino por muito 
tempo, migrando-se para Harã (Gn 12.4), Siquém (Gn 12.6), Betel (Gn 12.8), Neguev / Berseba 
(Gn 13.1), Carvalhais de Manre (Gn 13.18), Gerar (Gn 20.1), Berseba (Gn 20.21,31-33), Quiria-
te-Arba (Gn 23.1) e também para o Egito, por conta da fome que estava passando em Canaã.

No Egito, teve de enfrentar muitas dificuldades em busca de seu lugar social. Ele foi um 
excluído, haja vista que o Egito era uma civilização altamente desenvolvida na escrita, mate-
mática, medicina e agricultura10, e Abraão precisava se manter economicamente, juntamente a 
isso, buscava o reconhecimento dos governantes do Egito e espaço para sobrevivência. Apesar 
de não ser aceito naquele lugar depois de um período de tempo, Abraão tinha a esperança de 
ser reconhecido por outras nações, pelo fato do chamado que Deus tinha feito em sua vida. 
Mesmo depois de muitas migrações e de muitas exclusões sociais, ele foi reconhecido como 
patriarca do povo judeu e lembrado como “pai de multidões”, foi também um grande exemplo 
de perseverança e espiritualidade para várias religiões.

O indígena enfrenta os mesmos dilemas sociais e econômicos que Abraão enfrentou, tam-
bém os mesmos desejos de reconhecimento e de ser referência para outras pessoas. O indíge-
na pode ser reconhecido sim, haja vista que ele não é aquilo que os preconceitos e exclusões 
dizem sobre ele.

10  Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/a-fantastica-ciencia-do-antigo-egito. Acesso em 08 de junho de 2015.
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Ele não se restringe ao que as pessoas ouvem falar sobre sua cultura de modo a menos-
prezá-lo, e nem mesmo ao que o Estado estabelece a esse e acredita que ele seja. O indígena 
sendo um ser biopsicossocioespiritual transcende os “achismos” humanos que o limitam nas 
relações públicas e assim como Abrão, pode ser referência para a sociedade. O indígena é, 
portanto, um indivíduo que está procurando um lugar de reconhecimento intrépido na esfera 
social e religiosa.

Mediante esses fatores, a Igreja tendo a percepção que a sua missão envolve a busca pela 
justiça social e o combate ao pecado que se manifesta de forma estrutural, ela pode ser fator de 
inclusão desses indígenas na cidade e considera-los de forma integral, de modo a desenvolver 
trabalhos junto a esses e executados pelos mesmos.

Intermediação da Igreja no processo  

de urbanização da população indígena

A presença pública da Igreja no mundo urbano, assume preocupações com o próximo e 
com a realidade urbana. A proclamação da mensagem, a inquietude com o pastoreio adequa-
do, com o serviço, justiça e a paz, vai além dos limites de uma congregação de fiéis (CASTRO; 
CUNHA; LOPES, 2006).

Os cristãos são enviados à cidade a fim de transformá-la e para adaptá-la a verdadeira co-
munidade humana (COMBLIN, 1991, p.60). A “polis” é outorgada à “ekklesia”, à assembleia do 
povo, é a democracia direta, assim, os cidadãos que fazem parte dela assumem responsabili-
dade para com a cidade (COMBLIN, 1991, p. 74).

O Evangelho indaga o indivíduo enquanto comunidade. Ele é enviado ao mundo assim 
como Deus também enviou a Cristo para servir aos povos e para ser presença de vida cidadã 
pública. Além do mais, não podendo se esquecer de que é enviado como o profeta a fim de de-
nunciar as injustiças e exclusões sociais.

A lealdade ao Reino implica em abertura à cultura e a pluralidade de pessoas que com-
põe uma cidade – a cidade deveria ser um lugar de partilha de vida, comunhão e convivência, 
porém, não está sendo de fato; ela tem sido percebida como um local em se tem a presença 
de uma sociedade do conhecimento, sociedade espetáculo, globalizada, pós-moderna, contu-
do,  essa, gera alterações no comportamento humano, que afeta a igreja e por consequência a 
vida cristã, o que assume grandes problemas: cultiva barreiras sociais, produz desconfianças, 
medos, violência, disputa, estresse, o que fazem do outro um ser suspeito (CASTRO; CUNHA; 
LOPES, 2006)

A igreja cristã deveria ter uma responsabilidade com a sociedade, uma vez que ela não tem 
um fim em si mesma (instituição), mas transcende. Ela é sinal do Reino de Deus na terra, e o 
Reino de Deus é a paz e justiça. No Evangelho de João e Marcos, Jesus trazia consigo o serviço, 
em que o poder que havia em Jesus não era um poder de exclusão social e opressão aos neces-
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sitados, muito pelo contrário, o poder que Jesus demonstrava em suas palavras e ações era o 
do serviço: “Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a 
sua vida em resgate por muitos” (Marcos 10:45), e também “ Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos 
lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para 
que, como eu vos fiz, façais vós também.  Na verdade, na verdade vos digo que não é o servo 
maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas 
coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes” (João 13: 14-17).

Assim, participava desse Reino àqueles que estavam dispostos a servir. Para João Batista o 
reino de Deus trazia consigo o arrependimento; Para Paulo, o Reino de Deus era um estado de 
alegria, paz e justiça, em que todos trabalham para acudir ao necessitado. A Igreja é o povo do 
Reino, que vive este Reino e o sinaliza.

A igreja pode ser compreendida como aquela que vive como se fosse o Reino de Deus, a 
qual existe para ligar as pessoas ao nível de sua fome. O que a igreja tem que oferecer às comu-
nidades não é um programa de soluções, mas sim um modo de caminhar junto a essa, a todo 
momento, sustentadas por uma visão.

Os problemas dos centros urbanos poderiam ser minimizados se a igreja tomasse para si 
a percepção que a missão envolve a busca de justiça social e combate ao pecado que se mani-
festa de forma estrutural.

A face mais visível da igreja brasileira na cidade, passou a pregar uma teologia que sustenta 
a desigualdade, ao afirmar que a riqueza acompanha aqueles que são “fiéis à Deus”. Em vez de 
denunciar a miséria e a dívida do Estado para com os excluídos, passou a denunciar a “pro-
vável pequena fé” dos desgraçados (RAMOS, 2003); em vez de combater o preconceito racial, 
passou a estigmatizar como “maligno” tudo o que se relaciona com a cultura indígena e negra, 
como se o demônio fosse negro ou usasse adornos, roupas e pinturas que os indígenas usam. 
Como se tudo que é “negro” ou “indígena” fosse do demônio, inclusive a sua cultura. Líderes 
que, em vez de praticarem o serviço para que se forme uma comunidade, escondem-se em 
títulos pomposos enquanto transformam a igreja em massa de manobra fácil (RAMOS, 2003). 
Assumem a igreja como uma empresa, um império, em que importam modelos de gerencia-
mento que a organize, a fim de “excelência ministerial” em que produzirá “crescimento”, usan-
do muitas vezes o “apartheid” para o que desejam.

Porém, existiram e existem exceções de comunidades que não visam a exclusão social (nas 
religiões em geral). Em se tratando de cristãos protestantes, como é o caso da fundação do 
Conselho Mundial de Igrejas (CMI), no ano de 1948, articulada por vários movimentos e em 
sua fundação o Departamento de Ação Social, foi reforçada pelo Setor de Responsabilidade 
Social, em que se pensava justamente nos necessitados. 

O núcleo da Uniedas, União das Igrejas Evangélicas da América do Sul, em Mato Grosso do 
Sul, é bom exemplo do que estamos discutindo aqui. Os terenas são os fundadores e principais 
coordenadores da Uniedas (União das Igrejas Evangélicas da América do Sul). A denominação 
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conta apenas com pastores indígenas, está presente em várias comunidades da etnia e vem se 
expandindo para outros Estados. A Uniedas foi criada em 1972 com a ajuda de missionários 
alemães. De linha batista tradicional, atualmente tem 25 igrejas e 8 congregações, das quais 22 
estão em Mato Grosso do Sul. As outras estão em comunidades indígenas de Mato Grosso e de 
Rondônia, todas fundadas por pastores terenas.

A Uniedas apresenta pontos relevantes sobre a manutenção da identidade étnica e da re-
construção constante de alteridades na contemporaneidade desse povo. Uma de suas metas 
é implantar igrejas autônomas e nativas que deem continuidade ao trabalho de sustentação e 
de expansão do Evangelho a partir das próprias lideranças nativas formadas na nova crença. 
Ela é um exemplo de comunidade religiosa que dá importância à inclusão dos povos indígenas 
no processo de evangelização, acreditando que a religião deva ser vista como um processo 
ideológico, através do qual esses povos expressem uma visão cultural de sua própria história, 
manipulando e controlando suas representações (ACÇOLINI, 2007).

É evidente que ao longo da história, o cristianismo entre os povos indígenas foi parte do 
processo civilizador empreendido pelo Ocidente. Porém, conhecendo o contexto histórico-cul-
tural terena, percebe-se um padrão de convivência intercultural que enfatiza e valoriza, res-
simbolizando a partir de seus significados, as diferenças que lhe são apresentadas. Pode-se 
salientar a importância dessa religião ali se construindo e sendo vivenciada como “a forma 
institucional dos acontecimentos históricos” (SAHLINS, 1990 apud ACÇOLINI, 2007, p.3).

Assim, as igrejas estão para as cidades naquilo que importa recuperar nelas – alimento aos 
famintos, remédio aos doentes, casas aos desabrigados, roupa aos que não tem; e as causas 
dessas demandas, irão criar novos famintos, doentes, desabrigados e nus, e todas as demais 
ficam sob “os cuidados de Deus”. Por conta desse “modelo pastoral” as igrejas não denunciam 
as formas sociopolíticas e econômicas visíveis na cidade e da presença pública em ações de 
solidariedade e serviço. Nesse sentido, o modelo responsável de igreja, é aquele que mais se 
aproxima da ética do Reino de Deus, baseados nos valores da humanização , inclusão, miseri-
córdia, do diálogo com a comunidade, da solidariedade e do serviço.

“Andava Jesus de cidade em cidade” (Lc 8:1), o ministério de Jesus, foi desenvolvido con-
forme a compreensão das cidades, das estruturas, das pessoas, do estilo de vida de seus mo-
radores e da aproximação. Há um Reino para se viver e se manifestar, escutar a realidade do 
povo indígena que chega à cidade e se vê perdido em meio a outra cultura, sendo excluídos, 
passando necessidades financeiras, problemas com a saúde, má alimentação, sem moradia, 
enfrentando dificuldades como um ser biopsicossocioespiritual que precisa ser ouvido, exami-
nado, orientado, incluso na Igreja, para terem uma nova perspectiva que os transforme e os 
liberte de suas angústias e situação de miséria que passam nos centros urbanos, mas sempre 
respeitando a sua cultura e crenças. Os sinais do Reino e o mandato real de evangelização 
mundial são paradigmas para a missão da Igreja (CARRIKER, 1992).

Considerando a dualidade entre a aldeia e a cidade, será dessa forma a intermediação da 
Igreja para a inclusão dos indígenas no espaço urbano, juntamente a isso, o olhar holístico 
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sobre o indígena, que possibilitará cuidá-lo nos aspectos gerais de sua sanidade; desenvolver 
trabalhos junto aos indígenas e executados também por eles. A ação da igreja junto aos indí-
genas é um grande desafio, pois não basta entender o passado e o presente sobre sua história, 
mas apresentar respostas viáveis aos seus dilemas. Por isso, visá-los em sua integralidade é 
fundamental, o que implica em lhes anunciar o Evangelho, orientá-los na Palavra de Deus de 
forma a ajudá-los em suas necessidades espirituais.

Considerações finais

Acredita-se que, as igrejas têm o papel de apresentar ações de solidariedade, inclusão, 
evangelização, alimento aos famintos, casa aos desabrigados e serviço para com os indivíduos, 
juntamente a isso, de denunciar as formas sociopolíticas e econômicas que excluem os indíge-
nas nos centros urbanos. Se as Igrejas partem da premissa de que as cidades são alvo da ação 
de Deus, elas deixam de se preocupar com a expansão de seus templos físicos e passam a atuar 
com uma presença pública.

Considera-se que a noção de aculturação indígena seja inadequada, tendo em vista que os 
nativos, ao se depararem com outra cultura, não se transformaram em outra. Acredita-se no 
processo de assimilação e não de aculturação. Sendo assim, estes, quando vêm para a cidade, 
não deixam de ser indígenas nem mudam de cultura pelo fato de experimentarem outro modo 
de vida. Dessa forma, a ação pedagógica da Igreja no processo de assimilação indígena contri-
bui na fusão do ser cristão com o ser indígena.

Os indígenas devem ser contemplados pela missão da Igreja, tendo em conta que nos cen-
tros urbanos enfrentam vários tipos de problemas sociais e econômicos. Com isso, a Igreja 
deve anunciar e testemunhar possibilidades de mudanças que amenizem suas angústias e si-
tuação de miséria; entender o atual momento histórico dos indígenas para responder às suas 
necessidades espirituais, sociais, econômicas, respeitando sua cultura e os compreendendo 
como indivíduos psicossocioespirituais.

O processo eclesiológico deve também possibilitar que os próprios indígenas tornem-se 
protagonistas no processo de desenvolvimento social e na resolução de problemas que atin-
gem suas próprias comunidades.
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COSTA, HERMISTEN MAIA PEREIRA. EU CREIO NO PAI, NO FILHO  
E NO ESPÍRITO SANTO. SÃO PAULO: PARAKLETOS, 2002. 479 PP.

O livro Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de Hermisten Maia Pereira da Costa,1 
acrescenta elementos essenciais para o bom desenvolvimento do sistema teológico hodierno, 
subscrevendo verdades bíblicas fundamentais para uma confissão de fé viva e fiel às Escritu-
ras. O Credo dos Apóstolos é a matéria de exame do livro. Pretendendo usá-lo como rota de 
estudo, por ser uma boa síntese da fé cristã, Costa afirma que seu método está estritamente 
conectado com a forma do mesmo enxergar as Escrituras. 

O assunto em questão é o Credo ou a atitude adequada frente à expressão Eu creio, a sa-
ber: é preciso reconhecer e confessar a realidade e o conteúdo da fé. Por isso, o autor verifica 
a importância da subscrição de fé, como pode ser encontrada no Antigo Testamento, no credo 
judeu: o shema; e no Novo Testamento, pleno de referências às tradições, à doutrina dos após-
tolos, à palavra da vida, à forma que foi entregue e muitas outras expressões que podem funda-
mentar a matéria em questão, organizada em vinte e uma partes de exame no referido credo.

Ao finalizar o extenso capítulo introdutório, adentra-se à primeira parte da obra, sobre a 
inspiração e inerrância das Sagradas Escrituras. Costa refere-se a estas como verdades fun-
damentais da fé cristã, das quais depende toda formulação teológica. Demonstra também o 
que não é inspiração (nem mecânica, iluminada, intuída, fracionada, mentalizada) e o que ela 
realmente é a partir de considerações gramaticais, focando-se na inspiração (a) plenária (toda 
a Escritura), (b) dinâmica (não anulou a personalidade), (c) verbal (através de palavras) e (d) 
sobrenatural (originada em Deus) das Escrituras.

A segunda porção da obra salienta a fé salvadora, indispensável, essencial à vida humana. 
Costa relaciona quatro tipos de fé que chama de (a) Histórica ou Especulativa (crença intelec-
tual na veracidade de um acontecimento histórico), (b) Temporal (decorrente da consciência 
da realidade das verdades religiosas), (c) Milagrosa (pela persuasão intelectual de ser ins-
trumento ou beneficiário de um milagre, daí ativa ou passiva) e (d) Salvadora. Para o autor, a 
fé salvadora tem elementos distintos (Intelectual, Emocional e Volitivo), necessidades (para 

1   O Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa possui graduação em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1993), 
graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1983), graduação em Teologia - Seminário 
Presbiteriano do Sul (1979), Mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (1999) e Doutorado 
em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (2003).
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salvação, oração, culto, relacionamento com Deus, resistir ao diabo), efeitos (na salvação, selo 
do Espírito Santo, adoção, perdão dos pecados, justificação) e características especiais, pois 
se origina no próprio Deus, direcionada para Ele e Sua Palavra, apoiando-se em seu poder e 
fidelidade, resultando em nossa eleição interna. 

Creio em Deus Pai... O terceiro elemento do livro acentua a paternidade de Deus no Antigo 
e Novo Testamentos, inicialmente. Contudo, parece que sua ênfase está na filiação em Cristo 
Jesus. A partir dos quatorze aspectos desta paternidade, Costa avalia a natureza da filiação 
como resultado da graça de Deus e de seu amor eterno, bem como os critérios desta filiação 
(nascer de novo, receber a Cristo, fé em Jesus) e evidências da mesma (guiados pelo Espírito 
que testemunha interiormente e manifesta seu fruto, obediência, comunhão integral).

Creio num Deus Todo-Poderoso... Na quarta divisão, Costa evidencia o poder soberano de 
Deus. O ponto de partida é a liberdade do poder de Deus em cinco aspectos: (a) a liberdade 
de existência (Ele é o próprio poder), (b) a liberdade de decisão (Ele determina livremente 
sua ações), (c) a liberdade de execução (Ele age conforme a sua vontade) e (d) a liberdade de 
limitação (Ele age conforme as perfeições de seu Ser).

O quinto ponto de observação na obra está no Deus Criador. O objetivo deste capítulo é 
estudar alguns aspectos da ação criadora de Deus, dedicando maior atenção ao homem como 
a ‘a obra-prima’ do Criador. A origem do homem segundo as Escrituras e o sábio Conselho do 
Deus Triúno é vista nos conceitos sinônimos de imagem/semelhança em sete aspectos teoló-
gicos: (a) Personalidade, (b) Justiça e Santidade, (c) Liberdade, (d) Conhecimento espiritual, 
(e) Imortalidade, (f) Espiritualidade e (g) Domínio sobre a natureza. 

Creio em Jesus Cristo... A primeira vinda do Senhor é vista no sexto capítulo do livro. Jesus, 
o Cristo, o Messias, o Ungido é destacado a partir do significado e prática da unção no Antigo 
Testamento, um sinal visível de (a) designação para um ofício, (b) estabelecimento de uma 
relação sagrada e a conseqüente consagração da pessoa ou coisa ungida e (c) comunicação do 
Espírito ao que foi ungido. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Veio salvar Seu povo, que foi 
ungido pelo Espírito. 

A sétima parte descreve a Pessoa de Cristo como se confessa. Costa visa demonstrar a reali-
dade das duas naturezas de Cristo, afirmando que Jesus Cristo é plena e perfeitamente Deus e 
perfeitamente homem. O autor expõe a Divindade e Humanidade de Jesus aprofundadamente 
nos termos de profetizadas, reconhecidas e demonstradas. 

A oitava porção da obra enfatiza a unidade e a necessidade das duas naturezas de Cristo. 
Quanto à necessidade, Costa a descreve em relação à Divindade, Humanidade e nas duas na-
turezas numa só pessoa. Tal necessidade fundamenta-se (a) no cumprimento de toda lei, (b) 
na revelação de Deus e da salvação aos homens, (c) na derrota definitiva de satanás, (d) no 
suportar o peso da culpa do pecado de seu povo, (e) no constituir-se um caminho perfeito e 
imaculado e (f) no apresentar-se como sacrifício perfeito.
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O nono elemento do livro é o Filho unigênito de Deus. Costa ensina acerca da eternidade do 
Filho e de Filho e como se dá o íntimo relacionamento deste com seu Pai. Para isto, salienta al-
guns aspectos desta relação como: (a) a igualdade essencial entre ambos, (b) o poder do Filho, 
(c) a santidade gloriosa do Filho e (d) o reconhecimento da filiação de Jesus Cristo.

Na décima divisão a temática é Jesus Cristo, nosso Senhor. A começar do Antigo Testamento, 
Costa estabelece suas reflexões no Senhorio do Redentor, dono da terra, de Israel e da história. 
São esclarecedores os seis possíveis sentidos fundamentais para Jesus como Senhor escritos 
pelo autor, bem como suas características, manifestações e efeitos escatológicos.

O décimo primeiro ponto se relaciona ao ministério terreno de Jesus Cristo. Para Costa são 
seis as facetas deste ministério: (a) Docente (autoritativo, sábio, poderoso, incansável, corajo-
so, determinado, realista, sincero, sensível, fiel), (b) Litúrgico (sobre Arão, exegeta intérprete 
do Pai, culto a Deus, que foi glorificado), (c) Diaconal (veio para servir, não para ser servido), 
(d) Pastoral (conhecendo suas ovelhas, reconhecido por elas, guiava com segurança, vivifica-
dor, sacrifica pelas ovelhas, preservador, compartilha com seus servos o privilégio do pasto-
rado), (e) Terapêutico (preocupação com o homem por inteiro) e (f) Intercessório (orou por 
todos, num futuro próximo ou distante).

Os sofrimentos de Cristo tornam-se o fundamento do décimo segundo capítulo do livro. 
Neste ponto se pode aprender que a vitória sobre o sofrimento está na plena submissão à 
vontade de Deus. As causas do sofrimento de Cristo não são outras senão o pecado humano, 
a justiça, o amor reconciliador de Deus e a voluntariedade do Filho. O autor ressalta a cons-
ciência e a obediência perfeito de Cristo em seu sofrimento, demonstrando qual a intenção e 
extensão destes.

A décima terceira parte é sobre Jesus, o Salvador. Se todos os homens necessitam da salva-
ção por causa de seus pecados, Costa demonstra que tal necessidade parte dos princípios (a) 
da universalidade do pecado, (b) da interrupção da comunhão com Deus e (c) da morte física/
espiritual do homem. Jesus é o único Salvador. Apropriar-se desta graça só será possível pelo 
(a) Arrependimento, (b) Fé em Jesus Cristo, (c) Regeneração, (d) Obediência, (e) Santificação, 
(f) Perseverança e (g) Confissão Pessoal de Cristo como Senhor. 

A décima quarta porção é sobre o Sacerdócio de Cristo. Mediante citação da obra Sacer-
dotal, Profética e Real de Cristo, definição de termos vetero-testamentários e o sacerdócio 
judaico, o autor define que o profeta fala da parte de Deus ao povo; mas é o sacerdote que fala 
da parte do povo a Deus. Costa ainda demonstra que Cristo é o sacerdote perfeito, pois (a) ofe-
receu a Deus um sacrifício perfeito para satisfazer a justiça divina, reconciliando seu povo com 
Deus e (b) intercede continuamente por seu povo, fundamentado em seus méritos redentores.

O décimo quinto elemento da obra é a ressurreição de Cristo. Segundo Costa, o mistério 
desta doutrina, da singularidade da ressurreição de Cristo, poderá estar em seu corpo real e 
transcendente. É por isso que trabalha significados para mesma: (a) teológico (como o cum-
primento das Escrituras), (b) soteriológico (como nossa regeneração), (c) kerigmático (dando 
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sentido a pregação fiel da igreja), (d) vivencial (frutificando para Deus) e (e) escatológico (mo-
delo do corpo glorioso dos cristãos).

A ascensão é assunto da décima sexta divisão da obra. Percebe-se que, para o autor, a as-
censão denota a grande responsabilidade de se viver como o Corpo de Cristo no mundo, e que 
o regresso de Jesus ao Pai evidencia a realização completa de toda a obra a qual viera realizar.

O décimo sétimo ponto do livro é a segunda vinda de Cristo, considerando-a como elemen-
to de transição entre o “já” (a realidade do reino presente) e o “ainda não” (a consumação ple-
na do Reino). Certo da segunda vinda de Cristo, Costa evidencia que a mesma será repentina, 
decisiva e definitiva, pessoal, visível e audível, física, triunfante, gloriosa e glorificante.

O décimo oitavo capítulo é sobre o juízo final. Costa afirma que o juízo final é o momento 
quando haverá a consumação da história, tendo os homens que prestar a Deus contas de seus 
atos, palavras e pensamentos. O entendimento é que o juízo final manifestará a glória de Deus 
tornado público seu eterno propósito e consumando a história salvífica.

“Creio no Espírito Santo”, este é o foco do décimo nono capítulo. Partindo do Antigo e Novo 
Testamentos, judaísmo posterior e história eclesiástica, Costa demonstra as perfeições do Es-
pírito Santo (Unicidade, Personalidade e Divindade) e afirma que verdadeiramente procede de 
um (Pai) e outro (Filho), desde a eternidade e deve ser com ambos adorado.

A vigésima parte do livro é sobre a Igreja de Deus. Definindo palavras a partir de conside-
rações gramaticais, informa as marcas da verdadeira Igreja (pregação fiel da Palavra, a correta 
administração dos sacramentos, o exercício fiel da Disciplina) e aborda a eclesiologia pela (a) 
Unicidade (união essencial produzida pelo Espírito cheia de propósito), (b) Santidade e (c) 
Catolicidade.

A vigésima primeira porção é sobre o significado da Palavra Amém (confiança, ter fé, assim 
seja, etc.). Vislumbrando o uso desta no Antigo e Novo Testamentos, aplica-lhe a quarenta e 
quatro proposições teológicas extraídas do Credo Apostólico.

Finalmente, deve-se dizer que Eu Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo é uma obra com 
profundidade teológica, exegética e histórica. De fato, o livro pode ajudar o leitor no compro-
metimento com uma identidade de fé. Ele declarará: eu também creio. Costa, definitivamente, 
evidenciou o grande valor dos credos e confissões de fé para o homem regenerado e para o 
relativista. O leitor atento concluirá e corroborará com o autor que não se podem desvalorizar 
as contribuições dos servos de Deus no passado referentes á compreensão bíblica.

O livro pode ser mais bem organizado. A divisão de capítulos é superficial (ainda que o 
conteúdo não o seja). Sugeriria uma melhor divisão dos capítulos como descrito pelo próprio 
autor (p. 78), estabelecendo os capítulos desta obra como sub-tópicos. No vigésimo capítu-
lo, a título de enriquecimento, talvez valesse a pena uma exposição sobre a Apostolicidade 
da Igreja como citado pelo credo Niceno-Constantinopolitano. Destarte, destaco na obra as 
comparações introdutórias entre os Credos Niceno, Niceno-Constantinopolitano, Calcedônia e 
Atanasiano, a profundidade e biblicidade do autor quanto às limitações do homem no quinto 
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capítulo (resumidas em quatorze aspectos fundamentais) e o adendo com sínteses dos docu-
mentos de fé dos séculos XVI e XVII.

Costa demonstra claro intelectualismo e lógica, o que contribui para a compreensão do 
leitor, que se sentirá mais resoluto no que subscreve e declarará: eu também creio. Destaca-se, 
como sempre, o amplo conhecimento do autor das fontes que utiliza, principalmente, pelo en-
riquecimento das notas de rodapé, que são sua marca registrada (como visto em suas obras).
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