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PARA ONDE VÃO OS ESTUDOS DA RELIGIÃO NO BRASIL?

 INTRODUÇÃO 

Este livro coloca à disposição dos estudiosos da religião 

no Brasil os textos de conferências e mesas dos últimos congres-

sos da ANPTECRE, realizados em São Paulo (2010) com o tema 

“Ciências da Religião e Teologia: interfaces”, e no Recife (2013) 

com a temática “O futuro das religiões no Brasil”. A Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências 

da Religião, fundada em 2008, com sede à Rua Ministro de Go-

doy, 969 (4º Andar, Sala 4E-09) – Perdizes – São Paulo-SP – CEP 

05015-001, site na Internet: http://www.anptecre.org.br, reúne 

os Programas de Pós-graduação da área de estudos da religião e 

caminha para consolidar-se em sua missão de apoio à pesquisa, 

ensino e extensão, no âmbito das Ciências da Religião e Teolo-

gias no Brasil.

A questão das interfaces entre a Teologia e as Ciências 

da Religião, por motivos óbvios, ocupou um lugar central nas 

preocupações dos Programas que hoje se reúnem sob a sigla da 

ANPTECRE. Aliás, já muito antes da fundação da Associação ela 

era considerada prioritária para os estudos da religião no Brasil, 

país no qual o cultivo da Teologia esteve relegado aos Seminá-

rios e instituições eclesiásticas, enquanto que o estudo acade-

micamente reconhecido da religião era feito em universidades e 

institutos de pesquisa públicos. O resultado foi um natural dis-

tanciamento entre os dois tipos de abordagens. 

Como se pode depreender das conferências pronuncia-

das por José Maria Castillo e Pedro A. Ribeiro de Oliveira, que 
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aqui reproduzimos, os questionamentos, impasses e urgências 

que sentimos em nosso país são semelhantes aos que marcaram 

e continuam marcando países com tradição universitária bem 

mais consolidada que a nossa. Contudo, é inegável que a história 

da área, entre nós, vem avançando epistemologicamente desde 

a década de 70 do século XX, quando se deu o reconhecimento 

dos nossos primeiros Programas pela CAPES e, após a tentativa 

frustrada de criar uma Associação própria, foi possível fundar 

a ANPTECRE, organização que deu legitimidade e visibilidade 

maior à nossa sub-área no campo mais amplo da � loso� a. 

Não por acaso, a discussão sobre a interface entre a Te-

ologia e as Ciências da Religião esteve presente nos três primei-

ros Congressos Nacionais da Associação. Mesmo permanecendo 

algumas questões ainda não bem equacionadas, sente-se, hoje, 

que houve avanços em ao menos três direções maiores: a) a do 

diálogo da(s) Teologia(s) com as demais ciências que se voltam 

de modo próprio para o estudo da Religião; b) a inserção de am-

bas, isto é, das Ciências da Religião e das Teologias,  no todo 

do hoje complexo universo acadêmico e cientí� co-universitário 

brasileiro e c) a de um maior conhecimento e intercâmbio dos 

Programas de uma e outra área entre si.   

O próprio conceito de “interfaces”, eixo principal do III 

Congresso, passou, dessa maneira, a ser entendido pelos Progra-

mas (e pelos pesquisadores/as, professores/as e estudantes) não 

só como uma “área de fronteira entre campos de distintas ciên-

cias” mas, sobretudo, como um indispensável “ponto de cone-

xão entre equipamentos ligados a sistemas diferentes”. Adquiriu, 

além disto, um sentido interdisciplinar e hermenêutico1  mais 

1 Este sentido foi discutido no II Congresso Nacional, realizado na PUC-Mi-
nas, em 2009, quando se abordou  o tema “Fenomenologia e Hermenêutica do 
Religioso”. Os Anais deste II Congresso, juntamente com os do I Congresso, 
realizado na PUC-SP, em 2008, sobre o tema: “Teologia e Ciências da Reli-
gião”, podem ser encontrados em: CRUZ, Eduardo R. da e De MORI, Geraldo 
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abrangente, como se pode ver nos textos das mesas de debate 
realizadas, nas quais se tentou um exercício demonstrativo da 

possibilidade e da riqueza de uma discussão entre especialistas, 

tanto da Teologia quanto dos vários outros ramos de saber re-

presentados em nossos Programas, sobre ”Jesus: sábio ou Deus?”, 

“Messianismos no Brasil”, “Violência e Religião”, além dos desa-

& os do diálogo inter-religioso e da interface da teologia com a 

psicologia.

Já no IV Congresso, buscou-se aplicar a re' exão sobre 

a epistemologia própria à área de Ciências da Religião e Teolo-

gias, baseada na fenomenologia e hermenêutica do religioso, que 

vinha se aprofundando nos últimos congressos da Associação, 

para o discernimento crítico das tendências religiosas que se de-

lineiam no Brasil. O fenômeno religioso tem grande importância 

em nossa sociedade, desde os primeiros momentos da história 

brasileira, quando as crenças ameríndias, o catolicismo lusitano e 

as religiões africanas aqui se encontraram para formar um lastro 

de crenças e vivências espirituais, que se tornou ainda mais com-

plexo nos últimos tempos, quando outras denominações cristãs, 

religiões orientais, islamismo e judaísmo implantaram-se entre 

nós, diversi& cando o nosso panorama religioso e conferindo-lhe 

grande vitalidade e diversidade.

O cenário religioso brasileiro contemporâneo, portan-

to, é muito dinâmico. E, diante dos dados do Censo 2010, & ca-

mos intrigados com o crescimento dos “sem religião” e, ao mes-

mo tempo, do espiritismo; com o vigor e as combinações dos 

pentecostalismos cristãos, além das crises do catolicismo; com 

o ressurgimento das vivências de transe e com o aparecimen-

to de uma espiritualidade trânsfuga em redes sociais e cami-

nhadas turísticas. En& m, para onde vão as religiões no Brasil? 

(Orgs.). Teologia e Ciências da Religião: a caminho da maioridade acadêmica 
no Brasil. São Paulo: Paulinas, ANPTECRE e Editora PUC-Minas, 2011, 253 p.
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Esse foi o eixo em torno do qual re� etimos nesse Congresso da 

ANPTECRE.

A conferência de Steven Engler, que aqui publicamos, 

oferece uma contextualização das tendências religiosas globais, 

apresentando quatro temas. 1. Fatos demográ� cos básicos: nú-
meros e distribuições das grandes religiões. 2. O estado do cris-
tianismo no seu contexto global. 3. O estado do islamismo no 
seu contexto global. 4. O aumento global no número dos não-
-a� liados. A seleção de tendências e exemplos serviu para desta-
car as tensões entre a “tradição” e as modernidades no começo 
do século XXI. 

Já a conferência de Marcelo Camurça buscou traçar um 
painel das religiões no Brasil a partir dos percentuais divulgados 
pelo Censo. Através desses dados e cifras procurou estabelecer 
tendências, projeções e consolidações das principais religiões no 
país em termos de crescimento/decréscimo de in� uência junto 

à população. Após uma análise dos dados e percentuais das reli-

giões no país (catolicismo, evangélicos, “sem religião”, espíritas, 

afro-brasileiras e “outras religiosidades”), indicando por região e 

na totalidade do território nacional a posição destes agrupamen-

tos religiosos, ele aprofunda a situação dos principais segmentos 

indicados nos números do IBGE, a saber, católicos, evangélicos 

e “sem religião”, analisando suas estratégias de reprodução e en-

raizamento.

O livro ainda traz alguns textos das mesas de deba-

tes do último congresso: “Fundamentalismos e Diálogos” (que 

abordou causas sociais, ideológicas e religiosas que fomentam o 

crescimento do(s) fundamentalismo(s) contemporâneo(s) com 

vistas a propor caminhos para iniciativas construtivas de diálogo 

e cultivo da cidadania em uma sociedade plural); “Tradições e 
Invenções” (discussão sobre o surgimento de novos movimen-
tos religiosos transnacionais e o ressurgimento de religiosidades 
tradicionais, a partir de uma hermenêutica teológica que leva em 
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consideração a interculturalidade, a intersubjetividade); “Sagra-

do Entre e Além das Religiões” (tratou do dinamismo espiritual 

pós-religioso, que cresce para além das tradições e inclui expres-

sões laicas e sem divindades); “Teologias na Academia” (sobre o 

desa& o da teologia pública, com novos interessados e interesses, 

mormente a tarefa de interpretar as suas tradições de fé no espa-

ço público).

No posfácio dos Anais dos dois primeiros congressos da 

ANPTECRE, Eduardo R. da Cruz. perguntava com inteira razão: 

“e agora, para onde vamos?” (CRUZ e DE MORI, 2011, p. 239) A 

pergunta continua de pé depois do IV Congresso. O que se obteve 

até aqui foi uma maior clareza sobre a importância e os caminhos 

a seguir, tentando constituir uma área acadêmica onde as partes 

dialogam entre si, conscientes de sua diversidade, mas desejosas 

de estabelecer um intercâmbio válido, desde a competência e o 

estatuto próprio de cada uma das disciplinas chamadas em causa. 

Ficaram mais claros os desa& os e consolidou-se a “expectativa 

positiva” de que falava Cruz, a respeito do futuro das Ciências da 

Religião e Teologias no Brasil. Este livro é também con& rmação 

de que fomos protagonistas dessa promissora evolução: a ANP-

TECRE, além de sua autoridade e legitimidade formal, constitui 

hoje um fórum imprescindível à cienti& cidade e respeitabilidade 

de nosso campo de estudo.  

Os organizadores

          





Capítulo 1

INTERFACES ENTRE TEOLOGIA E 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
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TEOLOGIA E CIÊNCIAS DA RELIGIÃO:  
EVOLUÇÃO E SITUAÇÃO DESDE A 
PERSPECTIVA MUNDIAL    

Prof. Dr. José Maria Castillo 
Granada/Espanha

La teología en la situación actual

Empiezo recordando algo que, según creo, nos ocurre 
a muchos de nosotros. Algo que, con relativa frecuencia, no nos 
atrevemos a decirlo a los demás e incluso - es posible que ni nos 
lo digamos a nosotros mismos. Me re$ ero al hecho de que la te-

ología, en cuanto saber de Dios y en cuanto lenguaje sobre Dios, 
se está empobreciendo (paulatinamente y sin que, a veces, seamos 
conscientes de ello), de forma que se está viendo reducida a un 
saber marginal en el conjunto de nuestra cultura y de nuestra so-
ciedad. Y me parece importante hacer, desde ahora, una adver-
tencia que considero enteramente necesaria: cuando aquí hablo 
de la teología como un “saber marginal”, no me re$ ero solamente 
a una teología determinada, que podría ser la cristiana (en cual-
quiera de sus múltiples variantes), la judía, la islámica o la budis-
ta, por citar  nada más que algunos ejemplos. La marginalidad 
de la teología afecta, en el siglo XXI, a todas las teologías. Porque 
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una teología, sea la que sea, no se puede entender desvinculada 
de una fe. Y el problema más serio que estamos viviendo, en este 
momento, es precisamente el problema de la fe. Con lo cual quie-
ro decir que, en la medida en que la fe está entrando en una crisis 
progresiva, en esa misma medida, las teologías (sean de la matriz 
que sean) se están viendo sometidas a la creciente marginalidad 
a la que  me estoy re� riendo.  

Por otra parte, este fenómeno no es de ahora. Viene de 
lejos. En cierto sentido, se podría decir que un momento deter-
minante, en este proceso, fue la Ilustración, cuando a � nal del s. 
XVIII, coincidiendo con la crisis del teísmo � losó� co, las nuevas 
ciencias humanas de la historia, del lenguaje, la arqueología y la 
etnología comenzaron a aportar una ingente cantidad de datos 
sobre las religiones de las épocas, los textos, los lugares, las razas 
y las culturas que desde entonces comenzaron a ser un impor-
tante objeto de estudio1. Por eso, sobre todo, la teología dejó de 
ser de� nitivamente la “regina sicientiarum”.  Y desde entonces 
comenzó su lento e inevitable declive. El auge de las ciencias de 
la religión coincidió, de facto, con la marginación de la teología. 

Pero estoy hablando de una marginación y un declive 
que, como veremos, la teología necesitaba, para poder dialogar 
con el mundo, con la cultura, con la sociedad. Estoy hablando, 
por tanto, de un declive de la teología, que ha sido y está siendo, 
a la vez, inevitable y necesario. Y un declive, además, del que la 
teología aún no ha sido capaz de rehacerse. Es un primer hecho, 
a tener en cuenta, por lo que se re� ere a lo que pretendo explicar 
a continuación. 

Por otra parte, la situación que estamos viviendo ahora 
mismo, presenta características que, hasta nuestro tiempo, no se 

1 JUAN MARTÍN VELASCO, “Religión (fenomenología y ciencias de las reli-
giones)”, en JUAN JOSÉ TAMAYO (dir.), Nuevo Diccionario de Teología, Ma-
drid, Trotta, 2005, 777.



17

CAPÍTULO 1 – INTERFACES ENTRE TEOLOGIA E CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

habían producido. Ya no se trata de que la teología tiene que vér-
selas con otros saberes, tiene que relacionarse con ellos y tiene 
que estar dispuesta a aprender de ellos. El problema no está en 
que la teología ya no es autosu� ciente, lo cual es bueno y nece-
sario. El problema está en que la teología es cada día más insig-

ni� cante, lo cual, no sólo es negativo, sino que sobre todo es el 
aspecto más sombrío y problemático que en este momento tiene 
que soportar la teología.

En efecto, el saber sobre Dios y el lenguaje de quienes 
hablamos, invocando la autoridad y la voluntad de Dios, ya no 
es determinante en política, ni en economía, ni en las grandes 
(o incluso pequeñas)  decisiones de la ciencia, ni en el complejo 
mundo de la ética. Por no hablar de las nuevas tecnologías, las 
ciencias de la comunicación, las teorías y las implicaciones del 
mundo del derecho y la justicia o la organización y gestión de 
los organismos internacionales. No se puede demostrar en modo 
alguno que donde está más presente la religión, y donde los fun-
cionarios de la religión son más activos, por eso mismo las insti-
tuciones políticas, económicas, jurídicas o cientí& cas funcionen 
mejor o el nivel de la conducta moral de la gente sea más elevado 
y más ejemplar. En pocas palabras, no es verdad que a más religi-

ón y más teología, menos corrupción. Por la sencilla razón de que 
la religión se ha divorciado de la ética. En los últimos años, se han 
hecho públicos demasiados escándalos en asuntos relacionados 
con abusos sexuales, con violaciones de los derechos humanos, 
con la corrupción & nanciera,  con silencios cómplices ante los 
poderes públicos, etc, etc. De& nitivamente, la teología ha perdi-
do su inocencia y su ejemplaridad de siglos. ¿Por qué?  
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La religión se ha individualizado. Y como ya indicó 
acertadamente Emile Durkheim, “la santidad de la religión se ha 
trasladado a la santidad del individuo” 2. De ahí que la religión 
se vive como un asunto puramente privado, que es perfectamen-
te compatible con formas de conducta pública o de cargos de 
responsabilidad social, política, económica o de cualquier otro 
orden, que entrañan una descomposición ética o una corrupción 
moral que claman al cielo y son el origen de tantos problemas e 
incontables sufrimientos. 

Pero no se trata solamente de lo que acabo de apuntar. 
Hay algo que es mucho más preocupante. El problema no está 
sólo en que la teología ya no rige la vida de la sociedad y de los in-
dividuos. El problema más grave está en que la teología ha in! ui-

do para deteriorar, mediante la legitimación y la violencia, la vida 
de la sociedad y la convivencia de los individuos. Yo no sé exac-
tamente qué teología hemos hecho en el ámbito del cristianismo. 
Pero es un hecho que, equipados con esta teología nuestra, países 
y gobiernos (que presumen de su fe y su piedad cristiana) han 
sido, y siguen siendo, responsables de procesos de violencia que 
están costando demasiados sufrimientos, humillaciones y vidas 
humanas. Los actos de terrorismo, los genocidios, las masacres, 
las guerras y otras formas de violencia, que venimos soportando 
en los últimos treinta años sobre todo, están fuertemente con-
dicionadas o potenciadas por religiones cuyas teologías subya-
centes legitiman o incluso potencian los actos más brutales de 
sufrimiento y exterminio. Actos ante los que los teólogos nos 
callamos, como se callan también quienes manejan habitual-
mente el pensamiento teológico y los argumentos de la teología. 
Repito: ¿qué teología hemos hecho? ¿y qué teología manejamos? 

2 ULRICH BECK, El Dios personal. La individualización de la religión y el 
“espíritu” del cosmopolitismo, Barcelona, Paidós, 2009, 102.
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Pero hay más. Porque, ampliando más el horizonte de 
nuestra visión del momento, estamos en condiciones de poder 
hablar, con todo derecho, de la Religión del Mercado, la religión 
a la que pertenece la mayoría de la población3. Se trata, en con-
creto, de la creencia en que el crecimiento económico persegui-
do sin restricciones y sin interferencia del gobierno, tanto por 
personas individuales como por naciones, traerá la salvación al 
mundo entero 4. Se trata de la “Religión Política Neoconserva-
dora”, que, como sabemos, sigue teniendo fuerza y pujanza en 
Estados Unidos, hasta el extremo de hablar e incluso pretender 
argumentar, con toda seriedad, lo que M. Novak ha cali$ cado 
como “las raíces evangélicas del capitalismo” 5. Como es lógico, 
la utilización de la teología cristiana para justi$ car los presuntos 
“valores evangélicos” del sistema económico que ha causado la 
masi$ cación de la pobreza y la miseria, hasta niveles que jamás 
pudimos imaginar, es la prueba más fehaciente de lo insigni$ -
cante que se ha vuelto la teología, cuando se trata de afrontar los 
verdaderos problemas, que preocupan o incluso angustian a la 
gente.  

3 PAUL F. KNITTER, “Prólogo”, a la obra de JOSÉ MARÍA VIGIL, LUIZA E. 
TOMITA, MARCELO BARRIOS (orgs.), Por los muchos caminos de Dios, IV. 
Teología liberadora intercontinental del pluralismo religioso, Quito, Abya-Yala, 
2006, 
4 DAVID LOY, “' e Religion of the Market”, Journal of the American Academy 
of Religion, 65/2 (1997) 275-290. Cf. JOSE M. MARDONES, Capitalismo y 
Religión. La Religión Política Neoconservadora, Sal Terrae, Santander, 1991; 
JOSÉ M. CASTILLO, “Liberación Cristiana y Nueva Sociedad”, en RUBEN 
MURILLO (ed.), La función de la teología en el futuro de América Latina, Me-
xico DF, Universidad Iberoamericana, 1991, 132-147.
5 M. NOVAK, El Espíritu del capitalismo Democrático, Buenos Aires, Amor-
rortu, 1983, 73 s. Cf. JOSÉ MARÍA CASTILLO, o. c., 739.
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Teología y Religión

Sin embargo, el patente declive de la teología no signi" -

ca necesariamente  el declive paralelo de la religión. No se trata, 

por tanto, de que, con la teología, se esté hundiendo igualmente 

la religión. La situación de ésta, en efecto, es mucho más ambi-

gua. Como se ha dicho, con toda razón, a comienzos del siglo 

XXI, estamos asistiendo a la paradójica simultaneidad de la caí-

da y el ascenso de la religión. Las catedrales de Europa, tan ins-

piradoras, tan magní" cas, pero también tan vacías. Sin embargo, 

quien equipare esto con una menguante in& uencia de la religión 

se equivoca. Porque también es verdad lo contrario: que los te-

mas y con& ictos religiosos están ocupando los primeros puestos 

de la agenda política y cotidiana, y de las experiencias de mu-

cha gente. Pero todo esto ocurre de forma que, al mismo tiem-

po y para muchos ciudadanos, Dios tiene que ver bastante con 

el terrorismo, el odio y la discriminación de los homosexuales. 

En este sentido, la situación es sorprendente. Párrocos, monjas y 

sacerdotes, que en su modus vivendi se las arreglan como media-

dores entre lo sagrado y lo profano, ayudados por el sermón del 

domingo, el bautismo y la misa de difuntos, ya son gente ajena al 

mundo, un mundo al que cada día entienden menos. 

Y sin embargo, este despojo de la religión en bene" cio 

de lo terrenal está siendo precisamente el motivo de la vitalidad 

de la religiosidad. Es justamente en la sociedad secular, donde las 

religiones, “despojadas” del difícil papel de generar certezas (la 

religión se ha separado de la ciencia) y de legitimar el poder (la 

religión se ha separado del Estado), estas religiones precisamente 

adquieren (cuando menos se podía esperar, por lo que he dicho 

antes) una mueva función y una nueva autoridad como “escue-

la de moral”. Por ejemplo, hay padres que, sin estar vinculados a 

ninguna Iglesia, confían sus hijos a guarderías de la iglesia, segu-

ramente porque piensan que allí van a recibir una educación más 
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segura o más " able. En este sentido, es notable que en China el ca-
pitalismo autoritario del Estado también está descubriendo el sig-
ni" cado de las religiones y la educación religiosa como antídoto 
contra la anarquía moral que propagan el capitalismo y el comu-
nismo que los chinos han tenido que soportar 6. Esto también es 
parte de la amalgama de confusión en que vivimos. La amalgama 
que consiste en que, precisamente, cuando (como ya he dicho) la 
religión y su teología se ha divorciado de la moral, sin embargo 
hay gente que busca, en centros educativos regentados por la re-
ligión, una cierta garantía de seguridad para educar a sus hijos. 

Dentro, pues, de la confusa situación que estamos vi-
viendo, hay dos hechos que podemos constatar con su" ciente 
claridad: 1) La creciente marginación de la teología, que lleva 
consigo una decreciente capacidad de in& ujo en la mentalidad de 
la gente, en la formación de las conciencias y en la opinión públi-
ca en general. 2) Pero, juntamente con lo que acabo de apuntar, 
se advierte igualmente que la evidente crisis de la religión y el 
abandono de las prácticas religiosas no representan necesaria-
mente una disminución de la in& uencia de la religión: es verdad 
que las prácticas religiosas se entienden cada día menos y dismi-
nuye el número de personas (sobre todo entre los jóvenes) que 
acuden a las iglesias o a los centros de culto; es cierto también 
que la religión ya no es fuente de certezas, ni sirve para legitimar 
a los poderes públicos; pero tan cierto, como todo eso, es que la 
religión ofrece a mucha gente una especie de con" anza moral, 
concretamente cuando los padres pretenden plani" car la educa-
ción de los hijos, de forma que esa educación es la que les ofrece 
más seguridad.   

6 ULRICH BECK, El Dios personal. La individualización de la religión y el “es-
píritu” del cosmopolitismo, Barcelona, Paidós, 2009, 132-133.
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Teología y Ciencias de la religión 

 

Pues bien, estando así las cosas, lo que queda claro es 

que, tanto a la teología como a las ciencias de la religión se les 
han abierto nuevos frentes, que cada día  plantean problemas 
más apremiantes. Y, sin embargo, lo más preocupante, que viene 
ocurriendo desde hace unos treinta años, es que, cuando más ne-
cesario es el diálogo de la teología, no ya sólo con las ciencias de 
la religión, sino con el conjunto de los saberes y las tecnologías 
que hoy determinan la marcha y el futuro del nuevo mundo glo-
balizado en que vivimos, ahora precisamente es cuando la teo-
logía apunta una marcada tendencia a bloquearse en sí misma, a 
cerrarse en su propia seguridad, dando muestras de una extraña 
(y hasta escandalosa) “endogamia argumentativa” que le cierra 
los caminos, ante todo, para enterarse de lo que pasa; y, sobre 
todo, para aportar soluciones y abrir caminos de esperanza y fu-
turo a quienes buscan respuestas para las serias preguntas que no 
pocos tenemos que afrontar.

Para decirlo en pocas palabras: nunca fue tan necesario 

como hoy el diálogo de la teología con las ciencias de la religión y, 

sin embargo, nunca fue tan difícil y complicado ese diálogo, debido 

sobre todo al poder de los fundamentalismos que nos agobian y 

oprimen. Los cambios, tan profundos y tan rápidos, que se han 
producido en las últimas décadas, han tenido, entre otras conse-
cuencias, el efecto perverso de desencadenar el miedo y la insegu-

ridad, que se han generado en los responsables y dirigentes de las 
religiones, en los teólogos y en los centros de estudios eclesiásti-
cos.  La religión y su teología se ven hoy, en no pocos ambientes 
eclesiásticos y religiosos, como “tradición acorralada” 7. Es decir, 
la teología se ve a sí misma amenazada, atenazada, por el miedo 

7 ANTHONY GIDDENS, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización 
en nuestras vidas, Madrid, Taurus, 2000, 61.
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al laicismo, al relativismo, a la pérdida de la propia identidad y de 
la irrenunciable autenticidad. De ahí, el miedo que paraliza, que 

enmudece, que condena a una especie de “autismo ideológico”, 

que hace, de las Iglesias y sus dirigentes, elementos extraños y 

ajenos a los problemas que vive la gente. Y así, ciega las mentes 

para ver lo más evidente: los nuevos caminos por los que la te-

ología, en diálogo y en búsqueda permanente, tendría que abrir 

vías de solución a tantas cuestiones apremiantes que agobian a los 

creyentes y a la población en general.

 De esta manera, y por la fuerza de este miedo inconfesa-

ble, la teología se ha condenado a sí misma a tener que vivir en 

una situación y en un estado de esterilidad. Hace más de cuarenta 

años, Jürgen Habermas, en su conocida confrontación con Karl 

R. Popper, sobre la lógica de las ciencias sociales, nos recordaba 

que un saber, que no tiene en cuenta “el concepto dialéctico de 
totalidad”, pierde el debido contacto y la necesaria conexión con 

la sociedad 8. Habermas se refería a la “totalidad social”, que “no 

es igual a la suma de sus partes” 9. La totalidad social comporta 

la unión y la mutua in' uencia (como “ruedas dentadas”) de “los 

instrumentos analíticos y las estructuras sociales”10. Por esto he 

dicho - y repito - que la teología, al menos por lo que se re* ere 

a la teología cristiana y, especialmente, la católica, ha perdido la 

conexión con la totalidad social y, por tanto, con la sociedad. 

Para convencerse de lo que acabo de decir, basta echar 

un vistazo a la mayoría de los documentos teológicos que se vie-

nen publicando en las últimas décadas. Si nos * jamos en las no-
tas a pie de página, enseguida se advierte que la mayoría de los 

8 JÜRGEN HABERMAS, “Teoría analítica de la ciencia y dialéctica”, en TH. 
W. ADORNO, La disputa del positivismo en la sociología alemana, Barcelona, 
Grijalbo, 1973, 152.
9 J. HABERMAS, o. c., 147. Que remite a TH. W. ADORNO, Zur logik der 
Sozialwissenscha! en. O. c., 147.
10 O. c., 152.
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autores y escritos, que se citan, nos remiten a documentos de los 
dos últimos papas, sus comisiones y sus teólogos. He ahí lo que 
antes he cali� cado como “endogamia argumentativa”11. Lo que 
es casi tanto como decir: “esto es verdad porque yo lo digo”. La 
teología, al menos la teología “o� cial”, ha perdido su conexión 
con la realidad social y, más aún, con la totalidad social. La teo-
logía piensa en sí misma, habla consigo misma, se pregunta y se 
responde a sí misma. 

Como es lógico, a una teología que ha entrado en seme-
jante proceso, no se le puede pedir que dialogue con las ciencias 
sociales, ni siquiera con las ciencias de la religión. Es una teolo-
gía bloqueada y, por tanto, paralizada. Porque, en última instan-
cia, se trata de una teología asustada. Y, como no puede ser de 
otra manera, una teología así es una teología que se ha quedado 
muda para la grandes sectores de la sociedad. He aquí, creo yo, 
lo más serio que se puede decir de la teología, en este momento. 
Y, por tanto, lo que se puede a� rmar también del diálogo de la 
teología con los saberes de este mundo y, más en concreto, con 
las ciencias de la religión. 

¿Teología o Ciencias de la religión?

La primera cuestión que se plantea, en no pocos am-
bientes y centros de estudio, interesados por el hecho religioso, 
es si este hecho se debe analizar y explicar desde la teología o, más 
bien, desde las ciencias de la religión. Ésta es la cuestión que se 
afronta, de una forma más o menos explícita, en las universida-
des y centros de estudio dependientes del Estado no confesional, 
característico de las democracias del llamado primer mundo. Lo 

11 JOSÉ M. CASTILLO, “Bioética: Los argumentos episcopales”, en Frontera, 
nº 40 (oct.-dic. 2006), 59-61.
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cual resulta comprensible. Porque la teología es, por su misma 

naturaleza, confesional, ya que se fundamenta en revelaciones, 

tradiciones y dogmas que son constitutivos de una determinada 

confesión religiosa12. Pero, entonces, no es lógico que las insti-
tuciones educativas de un Estado no confesional se dedique a 
adoctrinar a los ciudadanos en las creencias y dogmas de una 
teología que es, por de# nición, confesional. 

A esta di# cultad, que plantea el problema radical en 
este asunto, hay que sumar otro problema añadido, que es el que 
más complica la presencia de la religión y la convivencia de los 
ciudadanos, en no pocos países, por ejemplo en la Unión Euro-
pea. Me re# ero al hecho del pluralismo cultural y religioso que 
cada día se palpa más y más en tantos países del mundo. Países 
en los que conviven judíos, cristianos, musulmanes, budistas y, 
por supuesto, agnósticos y ateos, ¿cómo van a convivir pací# ca-
mente si las instituciones o# ciales del Estado privilegian a una 
determinada confesión religiosa, en detrimento de las demás? Al 
formular esta pregunta, es importante caer en la cuenta de que 
estoy planteando una cuestión que afecta a la educación, al dere-
cho, a la política, a la economía presupuestaria y a instituciones 
sociales que son tan determinantes como la familia, la religión o 
los medios de comunicación. 

Además, cuando se afronta este estado de cosas, la teo-
logía misma (sea la que sea), al pretender apropiarse determina-
dos privilegios, lo que en realidad hace es hundirse a sí misma en 
un problema sin solución. Porque, como se ha dicho muy bien, si 

12 Sobre la naturaleza especí# ca de le teología, baste leer (como iniciación) el 
excelente resumen de EVANGELISTA VILANOVA, Para comprender la teolo-
gía, Estella, Verbo Divino, 1992. La conciencia, que el cristianismo ha tenido 
en este sentido, quedó bien recogida en la simple y honda fórmula de EVAN-
GRIO PÓNTICO: “Si eres teólogo, orarás verdaderamente, y si oras verdade-
ramente, eres teólogo”. De Oratione, 60. PG 79, 1179. Excelente el estudio de 
YVES M. CONGAR, La fe y la teología, Barcelona, Herder, 1970.
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Dios es el Dios de los cristianos (o el Dios de los judíos o el Dios 
de los musulmanes), que no tolera a ningún otro Dios excepto 
Él, ¿qué pasa con los derechos de los Otros? Es más, cuando la 
“semejanza del hombre con Dios” se piensa desde una perspec-
tiva especí� camente confesional, ¿no tendría que concluirse que 
las religiones monoteístas, de acuerdo con sus límites étnico-

-religiosos, sólo reconocen derechos humanos a algunos millo-

nes de personas y los niegan a otros tantos millones? Si todas las 

religiones sólo reconocieran derechos humanos a sus " eles y los 

negaran a los in" eles, ¿cómo sería posible el universalismo de 

los derechos humanos y el reconocimiento general recíproco?13.

Estas preguntas, si es que se toman en serio y con toda 

honradez, no tienen respuesta. Por eso es hoy tan frecuente la 

propuesta de aquellos que, en  instituciones públicas del Estado 

no confesional (por ejemplo universidades), proponen que el he-

cho religioso se enseñe, no desde la teología, sino desde las cien-

cias de la religión. Por la sencilla razón de que, en sana lógica, los 

contenidos de la teología se transmiten mediante la catequesis, 

en tanto que los contenidos propios de las ciencias de la religión 

se comunican mediante la enseñanza. Y, como es lógico, de la 

misma manera que, en un Estado islámico o nacional-católico, 

la religión confesional con su catequesis está presente en todas 

partes, en un Estado laico, la confesionalidad y la catequesis tie-

nen su sitio y su tiempo (el templo, la mezquita, la sinagoga). Y 

por idéntica razón, de la misma manera que  sería impensable 

ponerse a enseñar astronomía o biología en las iglesias, así tam-

bién estaría fuera de lugar programar sesiones de catequesis en 

las universidades o" ciales del Estado.  

Los problemas concretos, que todo esto presenta, en la 

práctica diaria de la vida, provienen de un hecho sobradamente 

conocido. Es un hecho que, por lo general, las religiones son ges-

13 ULRICH BECK, El Dios personal, 105.
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tionadas, dirigidas y controladas por sus dirigentes (clérigos de 
diverso rango, rabinos, imanes...). Y, como es bien sabido, los di-
rigentes suelen justi" car sus poderes y privilegios como poderes 
y privilegios del Dios y de la religión que cada cual representa. 

De donde se sigue que, con demasiada frecuencia, el estudio y 

la enseñanza de la teología suele ser un terreno erizado de di" -
cultades y problemas. Sobre todo, cuando lo que está en juego es 
concretamente el estudio y la enseñanza de la teología católica. 
El peso del papado en la Iglesia católica se impone demasiado 
en todo el sistema de gobierno de esta  institución religiosa con-
creta. Sobre todo, en cuanto se re" ere al control de la teología. 
Hace más de medio siglo, antes del concilio Vaticano II, uno de 
los teólogos católicos más importantes de los últimos tiempos, 
Yves Congar, escribía una carta a su anciana madre en la que 
decía: “El papa actual, sobre todo desde 1950, ha desarrollado, 
hasta la manía, un régimen paternalista consistente en que él, 
y sólo él, dice al mundo y a cada uno lo que hay que pensar y 

cómo hay que actuar. Pretende reducir a los teólogos al papel de 

comentaristas de sus discursos, sin que, sobre todo, puedan tener 

la veleidad de pensar algo, de tener cualquier iniciativa fuera de 

los límites de ese comentario”14. 

Pero además, en el caso del catolicismo, los gobiernos 

de los países, que quieren establecer relaciones o" ciales con la 
Iglesia, se las tienen que ver, no sólo con un problema religioso, 

sino además con un problema político, ya que el Vaticano, no 

es sólo una institución confesional, sino además un Estado, que 

establece relaciones diplomáticos y " rma acuerdos internacio-
nales de mutua cooperación. Lo cual explica que, por ejemplo, 
en España, el gobierno socialista del PSOE pague el sueldo de 
más de nueve mil profesores de religión nombrados y contro-

14 YVES CONGAR, Diario de un teólogo (1946-1956), Madrid, Trotta, 2004, 
472.
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lados por los obispos católicos. O que en Alemania, en virtud 
del concordato vigente entre la República Federal Alemana y el 
Estado de la Ciudad del Vaticano, los profesores de teología de 
las universidades públicas necesitan el “placet” o la “venia docen-

di” del Nuncio de la Santa Sede para permanecer en sus puestos 
de trabajo. Esto es lo que explica que, por ejemplo, hombres de 
reconocido prestigio a nivel mundial, como es el caso de Hans 
Küng o de E. Drewerman, hayan sido apartados de sus cátedras 
de teología por causa del veto que la Sagrada Congregación para 
la Doctrina de la Fe les ha puesto. Y algo parecido se puede decir 
de lo que ha hecho el Vaticano con determinados y bien conoci-
dos promotores de la Teología de la Liberación.  

En todo caso, hablando de “teología” y de “ciencias de la 
religión”, sabemos que las fronteras, que pueden delimitar estos 
grandes ámbitos del saber, no son fáciles de precisar. De ahí que, 
por ejemplo en Estados Unidos, las Facultades of Divinity o las 
! eological Schools, que son más de 260, pertenecen todas ellas a 
universidades privadas. Y admiten todas las variantes imagina-
bles, sin delimitar  frontera alguna entre la teología, estrictamen-
te tal, y las ciencias de la religión. Y algo parecido se podría decir 
de l’École des Hautes Études de París, así como del CNRS (Centre 
national de la recherche scienti# que), igualmente en Francia.  

La nueva situación 

Los estudiosos de las ciencias de la religión, tanto des-
de el punto de vista de la fenomenología del hecho religioso 15, 

15 JUAN DE DIOS MARTÍN VELASCO, “Religión (Fenomenología y cien-
cias de la religión)”, en J. J. TAMAYO, Nuevo Diccionario de Teología, Madrid, 
Trotta, 2005, 787.
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como desde la sociología de la religión 16, nos han hecho caer 
en la cuenta de que, si las religiones siempre han ido superando 
fronteras territoriales y nacionales, que parecían infranqueables, 
y al mismo tiempo cavando nuevos abismos entre creyentes y no 
creyentes, hoy nos encontramos ante una situación enteramen-
te nueva. Se trata de que el acercamiento global, que resulta del 
asombroso entramado de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción, nos ha llevado a una situación en la que las grandes religio-
nes han entrado en una situación de nuevas formas de contacto y 
se han visto obligadas a mezclarse y tener que convivir juntas. Lo 
que también está provocando nuevas fricciones y disputas, tanto 

a nivel teórico, como sobre todo en cuanto se re% ere a la práctica 

diaria de vida y de la convivencia.

Por todo esto, hoy en día se ve la urgente necesidad de 

un indispensable acercamiento de los teólogos de las diferentes 

tradiciones religiosas. Y también al mejor conocimiento de los 

resultados que nos vienen suministrando las ciencias de las reli-

giones. Porque sólo así se podrá realizar una teología a la altura 

de las nuevas exigencias y necesidades que se nos están plante-

ando. Decididamente, las diferentes teologías no pueden seguir 

aisladas, ignorándose unas a otras. Y, menos aún, manteniendo 

los prejuicios que, durante siglos, las han distanciado e incluso 

las han enfrentado en frecuentes con' ictos que no han servido 

nada más que para dividir y alejar más y más a los humanos, 

unos de otros. Como muy bien se ha dicho, superado el etnocen-

trismo religioso, que llevaba a los teólogos a a% rmar como Har-

nack: “quien conoce el cristianismo conoce todas las religiones”, 

hoy estamos haciendo la experiencia que expresaba Max Müller 

16 ULRICH BECK, Dios es peligroso, en El País (15. I. 2008); Id., El Dios per-
sonal, pp. 207-222; ANTHONY GIDDENS, Consecuencias de la modernidad, 
Madrid, Alianza, 2008; PETER CLARKE, New Religions in Global Perspective: 
A Study of Religious Change in Modern World, London y New York, Rout-
ledge, 2006.
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en su célebre confesión: “quien no conoce más que una religión 

[la propia] no conoce ninguna”17. 

Este estado de cosas ha suscitado, sobre todo en las dos 

últimas décadas, un acelerado interés por los estudios relativos 

a las ciencias de la religión. La producción bibliográ� ca, en este 

sentido, ha sido enorme. Se pueden encontrar buenos resúme-

nes en estudios recientes que ofrecen abundante información18. 

Pero no se trata sólo de la producción bibliográ� ca. Quizá más 

importante que eso, es sin duda alguna la cantidad de institu-

tos, centros de estudio y cátedras de ciencias de las religiones, 

que han proliferado con resultados que todavía son incipientes, 

pero que entrañan una promesa de futuro alentador. Los con-

troles dogmáticos de los poderes institucionales no pueden ya 

frenar un proceso que se irá acelerando en los próximos años. 

Con razón se ha dicho que empieza a ser comprendido el estatu-

to epistemológico de la TPR (Teología del Pluralismo Religioso), 

17 JUAN DE DIOS MARTÍN VELASCO, “Religión (fenomenología y ciencias 
de las religiones)”, 787.
18 P. F. KNITTER, Introducción a las teologías de las religiones, Estella, Verbo 
Divino, 2007, 26-27; 59-62; R. HAIGHT, Jesús, símbolo de Dios, Madrid, Trotta, 
2007, 564-568; J. HICK, Problems of Religious Pluralism, London, Macmillan, 
1985, 28-45; M. AMALADOSS, Making All # ings New: Dialogue, Pluralism 
and Evangelization in Asia, New York, Maryknoll, 1990; R. PANIKKAR, El diá-
logo indispensable. Paz entre las religiones, Barcelona, Península, 2001; JOSÉ M. 
CASTILLO, La humanización de Dios. Ensayo de cristología, Madrid, Trotta, 
2009, 257-284; J. J. TAMAYO, Islam. Cultura, Religión y Política, Madrid, Trot-
ta, 2009, 287-310; JOSÉ M. VIGIL, Teología del pluralismo religioso, Córdoba, 
El Almendro, 2005; JOSÉ M. VIGIL, LUIZA E. TOMITA, M. BARROS, Por los 
muchos caminos de Dios, IV, Teología liberadora intercontinental del pluralismo 
religioso, Quito, Abya Yala, 2006; TOBÍAS KARCHER (dir.), Religionen und 
Globalisierung, Stuttgart, W. Kohllammer, 2007; MARCUS WEINGART, Reli-
gion macht Frieden: Das Friedenspotential von religionen in politischen Gewal-
tkon% ikten, Stuttgart, W. Kohlhammer, 2007.
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como el estatuto de una teología que ya no es “una rama más”, ni 
siquiera “una rama nueva” de una supuesta “teología universal 
de siempre”, sino una nueva forma de hacer teología, o como “la 
forma de ser a la que ha de pasar toda teología”19. 

Cuatro propuestas para “una nueva forma de hacer teología”

A medida que el diálogo de la teología con las ciencias 
de la religión se ha ido haciendo más amplio y mas intenso, en 
esa misma medida han sucedido dos cosas: 1) Se ha visto con 
más claridad que nunca, en los ambientes teológicos, la grave-
dad  del problema que tiene planteado la teología. Y me re$ ero a 
cualquier teología que tenga su matriz en una religión monote-
ísta. Porque, si se trata de una religión monoteísta, por eso mis-
mo la teología que pretenda justi$ car y explicar a una religión 
así, es también (y por eso mismo) una teología exclusivista. Lo 
cual quiere decir que, en tal caso, esa teología es una teología de 

confrontación. Lo que en última instancia signi$ ca que, por más 
que los teólogos mantengan una discreta corrección, en realidad 
se trata de una teología violenta, que educa a sus seguidores en 
las más re$ nadas formas  de violencia.  2) Se han buscado - y se 
siguen buscando - caminos, fórmulas y modelos de solución a 
este problema. Un problema tanto más difícil de resolver cuanto 
mayor es la resistencia que los dirigentes religiosos y los grupos 
fundamentalistas presentan a cualquier forma de entender y vi-
vir la religión que se oriente hacia el diálogo, el encuentro y la 
unión con las demás confesiones. La intolerancia y el fanatismo 
suelen complicar, y hasta imposibilitar, los procesos de búsqueda 
y encuentro en este terreno marcado por la con' ictividad. 

19 JOSÉ M. VIGIL, “Epílogo. Teología pluralista: los datos, las tareas, su espiri-
tualidad”, en Por los muchos caminos de Dios, 241,
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Así las cosas, hasta este momento, se ha propuesto cua-

tro modelos, que ha sabido resumir y proponer con claridad Paul 
F. Knitter20. Tales modelos son los siguientes:

Modelo exclusivista. Es el modelo tradicional, a! rmado 
y defendido con intolerancia por las tres grandes confesiones re-
ligiosas monoteístas. Este modelo se basa y se resume en la tajan-
te a! rmación: “sólo hay una religión verdadera”. De ahí, la lógica 
consecuencia: “sólo una religión tiene valor salví! co, las demás 
no lo tienen”. A este modelo se le ha denominado como “modelo 
de sustitución”21, que en de! nitiva es lisa y llanamente un “mo-
delo de exclusión”. Lo cual quiere decir que, fuera de la “única 
religión verdadera”, las demás religiones y sus adeptos quedan 
excluidos de la verdad y de la salvación. Por supuesto, no hay 
que esforzarse demasiado para darse cuenta de que éste es el mo-
delo, no sólo de religiosidad, sino incluso de pensamiento y de 
estructura mental, que está en la base de todos los integrismos, 
los fundamentalismos, los fanatismos y, por tanto, en la esencia 
misma de esa forma de pensar, que reside en “el deseo de obligar 
a los demás a cambiar”22. 

Modelo inclusivista. Este modelo se basa en el principio: 
“el uno completa a los muchos”. De ahí que, con razón, se ha 
denominado “modelo de cumplimiento”23. Como es sabido, el 
representante más cuali! cado de este modelo ha sido Karl Rah-
ner, desde su antropología teológica de la “naturaleza agraciada”, 

20 Un resumen (con bibliografía básica) de estos cuatro modelos, en: JOSÉ M. 
CASTILLO, La humanización de Dios, 261-263. Los cuatro modelos, que pre-
senta P. F. Knitter, representan un evidente progreso en relación a la propuesta 
que, por ejemplo tres años antes, había hecho TISSA BALASURIYA, “Por qué 
una cristología pluralista en Asia”, en J. M. VIGIL..., Por los muchos caminos 
de Dios..., 168-180.
21 PAUL F. KNITTER, o. c., 72.
22 AMOS OZ, Contra el fanatismo, Madrid, Siruela, 2003, 26.
23 PAUL F. KNITTER, o. c., 141.
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que cuajó en la conocida fórmula de los “cristianos anónimos”24. 

Se trata de la a" rmación según la cual Jesucristo es la causa de la 

salvación, de toda posible salvación. De ahí que todos los seres 

humanos que se salvan, sean de la religión que sean y por más 

que no lo sepan, en realidad son cristianos. Se trata de una tesis 

que, en de" nitiva, lo que de" ende es la absoluta superioridad del 

cristianismo sobre cualquier otra religión. Por eso es por lo que 

se puede hablar, en este caso, de un modelo de “complementarie-

dad”: Jesús “completa a los muchos” que se salvan. En de" nitiva, 

según esta propuesta, Cristo y el cristianismo son la clave de la 

salvación que pueden aportar las demás religiones. 

Modelo pluralista. A esta teología se la considera tambi-

én como “modelo de reciprocidad”. Y consiste en la aceptación 

de que el complejo mundo de lo religioso admite perfectamen-

te “muchas religiones verdaderas llamadas al diálogo”25. En este 

modelo se viene a decir que la “Realidad última” es una, pero son 

muchas las expresiones culturales de esa Realidad. El defensor 

más decidido de esta propuesta es John Hick, que, como " lóso-

fo y teólogo, nos advierte acertadamente de que las tradiciones 

religiosas distinguen, “por un lado, la divinidad en toda su in" -

nita profundidad más allá de la experiencia y de la comprensión 

humanas y, por otro lado, la divinidad en cuanto experimentada 

en modo " nito por la humanidad”26. Desde el punto de vista del 

cristianismo, Hick se pregunta por el papel que Jesús representa 

en el propio cristianismo y en su relación con las otras tradi-

24 PAUL F. KNITTER, o. c., 150-162. Rahner propuso inicialmente su teoría 
del “cristianismo anónimo” precisamente para afrontar y resolver el problema 
de la relación entre el cristianismo y las religiones no cristianas, no por causa 
del tema del ateísmo. Cf. K. RAHNER, “El cristianismo y las religiones no 
cristianas”, en Escritos de Teología, vol. V, Madrid, Taurus, 1964, 135-156.
25 PAUL F. KNITTER, o. c., 219.
26 J. HICK, Problems of Religious Pluralism, London, Macmillan, 1985, 28-45. 
Cf. PAUL F. KNITTER, o. c., 230-231.
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ciones religiosas. Con su agudeza y penetración teológica, este 

teólogo audaz llega hasta una formulación tan sugerente como 

atrevida: Jesús es “totalmente Dios” (totus Deus); pero no po-

demos a! rmar que Jesús es la “totalidad de Dios” (totum Dei). 
De ahí, la necesidad del recurso al Espíritu divino, que nos abre 

el camino para acceder a Jesús y, mediante Jesús, a Dios27. Y to-

davía, avanzando más en esta dirección (y llegando hasta sus 
últimas consecuencias), todo este planteamiento deja abierta la 
posibilidad de que también otros líderes y grandes ! guras reli-
giosas puedan ser comprendidos como totus Deus o “totalmente 
Dios”, sin ser - como ya se ha dicho - totum Dei o la “totalidad de 
Dios”28. Por todo esto, a este modelo se le denomina como “mo-
delo de reciprocidad. En él, Jesús es el referente, de que, desde 
Jesús, puede resultar comprensible el poder de salvación que se 
ofrece y se alcanza mediante las demás tradiciones religiosas, que 
en el mundo han existido y siguen existiendo.

 Modelo de aceptación. Se de! ne en esta fórmula: “Mu-
chas religiones verdaderas: que así sea”29. Como es lógico, se trata 
en este caso de la postura más abierta, tolerante y progresista que 
se puede plantear. El mismo Knitter lo explica así: “Las tradi-
ciones religiosas del mundo son realmente diferentes y tenemos 
que  reconocer/aceptar estas diferencias; éste es, por decirlo en 
una línea, el resumen de este modelo”30. Se trata, en este caso, de 
la postura que nos lleva a la siguiente conclusión: “Para los otros 
modelos, las diferencias son algo que se desea superar; para el 
modelo de la aceptación, las diferencias son algo que con lo que 
no sólo se puede convivir temporalmente, sino algo con lo que 

27 J. HICK, God and the Universe of Faiths, New York, St. Martin’s Press, 1973, 
159. Cf. PAUL F. KNITTER, o. c., 243.
28 J. HICK, God and the Universe of Faiths, 159. Cf. JOSÉ M. CASTILLO, La 
humanización de Dios, 262.
29 PAUL F. KNITTER, o. c., 327.
30 Ibid., 330.
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se quiere vivir de forma permanente”31. Porque, en este modelo, 
sucede lo contrario de lo que se pretende en los otros modelos: 
no se trata de buscar las semejanzas con las demás religiones, ni 
es cuestión de conquistar a los otros y de procurar acercamien-
tos confesionales. Nada de eso. Quienes se sitúan en este modelo 

valoran las diferencias lo mismo que las semejanzas. En este mo-

delo, en suma, el problema religioso se plantea y se vive de forma 

que “el diálogo tiene preferencia sobre la teología”32. 
A la vista de estos cuatro modelos o formas de hacer 

teología, que hoy están en pleno vigor y tienen toda la actualidad 
imaginable (también en el cristianismo), se comprende perfecta-
mente que tales modelos o formas de hacer teología indican una 
creciente apertura, que no es posible si no se da paralelamente, no 
sólo un creciente diálogo cada vez más profundo con las demás 
confesiones religiosas, sino además lo que es más determinante: 
una interconexión y hasta una fusión de la teología con los demás 
saberes que, de una forma u otra, condicionan el ser mismo y la 
� nalidad del saber teológico. Esto quiere decir que, tal como ha 
quedado con& gurado hoy el mapa  religioso mundial, ya no es 
posible hacer teología si no se trabaja paralelamente y conjunta-
mente el estudio de las ciencias de la religión y las ciencias huma-
nas que inciden - para bien o para mal - en las formas concretas 
que la fe en Dios puede adoptar hoy en la sociedad . Por tanto, si 
es que hoy la teología quiere decididamente salir de la situación 
de marginalidad social y cultural en que  vive actualmente, no le 
queda más solución que abrirse con libertad y audacia, no ya sólo 
al diálogo con las ciencias de la religión, sino que además tiene 
que estar decidida a integrar en sus propios métodos de trabajo los 

saberes propios de las ciencias religiosas y los demás saberes que 

condicionan la experiencia humana de Dios en este mundo. 

31 Ibid., 409.
32 Ibid., 413.
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Hablar de Dios desde nuestra propia humanidad

 A la vista de lo que acabo de explicar, se comprende que 
nunca ha podido ser fácil hablar de Dios y, por tanto, hablar de 
teología. Nunca, por tanto, ha podido resultar fácil hablar de un 
saber confesional en una sociedad, en una cultura, en un país, no 

confesional o - lo que suele ser más complicado - inter-confesio-

nal. ¿Por qué?
 Por de$ nición, Dios es el Trascendente. En consecuencia, 
si es que del “Trascendente” y de lo “trascendental” hablamos 
con propiedad y precisión, en realidad nos estamos re$ riendo 
a una realidad que no conocemos. Porque “lo trascendente” es 
aquello que obviamente nos trasciende. Y nos trasciende sobre 
todo y precisamente en nuestra capacidad de conocer. Dios, 
por tanto, está fuera de nuestra capacidad de conocimiento. El 
ser humano, desde nuestra inmanencia, no puede conocer sino 
objetivando, de forma que incluso nuestros conceptos mentales 
abstractos no son sino “objetos”. Objetos mentales. Pero, a $ n 

de cuentas, meros objetos. Y ésta es la razón por la cual el Tras-
cendente, el Absolutamente-Otro, al entrar en el campo inma-
nente de nuestra capacidad de conocimiento, por un proceso de 
“conversión diabólica”, degenera en objeto, se “cosi$ ca” y queda 
reducido a una “cosa”, por más que pomposamente a esa cosa le 
pongamos los nombres más solemnes: el In$ nito, el Absoluto, el 
Eterno, etc33. Desde el punto de vista de la sociología de la reli-
gión, esta “codi$ cación binaria” (“trascendencia - inmanencia”) 
hace posible el “código de la religión”, según el cual se reserva 
para Dios la posición de la trascendencia, al tiempo que el lado 
opuesto lo ocupa  el ser humano en su inmanencia34. Dicho más 

33 PAUL RICOEUR, De l’Interprétation. Essai sur Freud, Paris, 
Ed. du Seuil, 1965, 604.
34 NIKLAS LUHMANN, La religión de la sociedad, Madrid, 
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claramente, la religión es posible porque Dios pertenece al ámbi-
to de la trascendencia, mientras que los humanos quedamos en 
un plano radicalmente distinto, el plano de la inmanencia. 
 Dando un paso más, hay que decir que, desde nuestra 
inmanencia, nosotros no podemos conocer al Trascendente en sí 
mismo. De ahí que, en realidad, lo que nosotros podemos cono-
cer - y conocemos - son las “representaciones” del Trascendente, 
que nos ofrecen las religiones. Por eso, cuado las religiones - y en 
su nombre, los hombres de la religión - nos hablan de Dios, no 
hablan, ni pueden hablar de “Dios en sí”, sino de las “representa-
ciones” de Dios que los humanos nos hacemos desde nuestra in-
manencia. Representaciones que siempre son objetos culturales, 
condicionados por las tradiciones y culturas donde nacieron y se 
elaboraron tales representaciones del Trascendente35. 
 El problema, al que nos enfrentamos los humanos cuan-
do pensamos en las representaciones del Trascendente a las que 
nos hemos habituado, es doble. En primer lugar, pronto nos da-
mos cuenta de que se trata de un Dios contradictorio. Porque en 
él hemos puesto todas las perfecciones imaginables y deseables, 
desde nuestra limitada condición imanente: poder in% nito, bon-
dad in% nita, saber total, etc. Pero resulta que, tal como funciona 
este mundo en que vivimos, el poder sin límites y la bondad sin 
límites no son compatibles con el problema del mal. De ahí, la 
“imposible teodicea”36, que está en la base de la crisis de la fe 
en Dios. En segundo lugar, además de contradictorio, nuestras 
representaciones del Trascendente ofrecen, con frecuencia, la 
imagen de un Dios peligroso. Porque a Dios se le ve, se le piensa, 
se le entiende, como otro ser, “otra persona”, un “tú”, con el que 

Trotta, 2007, 95-96.
35 JOSÉ M. CASTILLO, La humanización de Dios, 50-57.
36 JUAN A. ESTRADA, La imposible teodicea. La crisis de la fe 
en Dios, Madrid, Trotta, 1997, 341.
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yo puedo hablar y con el que me puedo relacionar, al que le pido 
lo que necesito o al que ofendo, como puedo ofender a otro ser 
humano cualquiera. Ahora bien, si Dios es efectivamente así, y 
al mismo tiempo es el Absoluto, semejante Dios no puede ser 
sino excluyente y, por tanto, absolutamente intolerante. De ahí, 
la “ambivalencia de lo sagrado”, que se concreta en el “tabú”, esa 
condición de los objetos, de las acciones y de las personas, que 
generan tanto bendición como maldición, santidad y peligro37. Y 
que, con frecuencia, se traducen en violencia. 
 Así las cosas, nos damos de cara con la cuestión más 
apremiante, que tenemos que afrontar: ¿cómo hablar del Tras-
cendente desde nuestra inmanencia? Quede claro, de una vez 
por todas, que si entendemos la fe en Dios como creencia, es 
decir, como conjunto de saberes que a$ rmamos y defendemos 

racionalmente, por ese camino vamos directamente a la contra-

dicción, que entraña creer en lo absurdo, creer en lo increíble y 
en lo indemostrable, incluso en lo contradictorio, lo que sería 
una patología mental38. Otra cosa es la fe en Dios como convic-

ción personal que se traduce en formas de conducta y en hábitos 
de comportamiento. Lo humanos no debemos actuar contra la 
razón. Pero, tan cierto como eso, es que, de facto, no actuamos 
por la fuerza de la sola razón. El motor de nuestra conducta y de 
nuestros hábitos de vida son nuestras convicciones. Tenía razón 
Kant cuando dijo: “Debí abandonar el saber a # n de hacer lugar 

para la fe”39. Es decir: “debí dejar la pura razón para dejar espacio 
a la convicción”, que ya no brota del puro saber, sino que sobre 

37 MIRCEA ELIADE, Tratado de Historia de las Religiones. Mor-
fología y dialéctica de lo sagrado, Madrid, Cristiandad, 2000, 81.
38 JESÚS MOSTERÍN, Los cristianos. Historia del pensamiento, 
Madrid, Alianza, 2010, 68-69.
39 I. KANT, Crítica de la razón pura, Prefacio a la 2ª edicicón, B 
XXX, Madrid, Alfaguara, 1979, 27.
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todo de la experiencia, que se expresa, no en las meras ideas, sino 
necesariamente en los símbolos. 

 ¿Cómo plantea la teología cristiana este paso de la creen-
cia a la convicción, de las meras ideas a los verdaderos símbolos, 
los “centinelas del horizonte”40 último de nuestra inmanencia? 

El centro del cristianismo no es Dios, sino Jesús.  Y, si no difu-

minamos la imagen de Jesús mediante el dogma o mediante la 

religión, lo más directo, lo más patente, que, quines conocieron 

a Jesús, encontraron en él fue sencillamente un ser humano. Lo 
cual quiere decir que en lo humano, y sólo en lo humano, es don-

de podemos encontrar a Dios y donde podemos relacionarnos con 

Dios. En efecto, según la tradición bíblica, en el Nuevo Testa-
mento, en Jesús se nos da a conocer Dios. Y se nos da a conocer: 
1) Como el Dios que se vacía de sí mismo: es el Dios kenótico del 
que habla con una fuerza insospechada el apóstol Pablo (Fil 2, 
6-7). 2) Como el Dios que se humaniza: es el Dios (Lógos) que se 

hace carne, que se funde con la deblidad de la con dición humana 
(Jn 1, 14). 3) Como el Dios que se encuentra en cada ser humano: 
es el Dios que se identi# ca con lo que se le hace o se le deja de hacer 

a cualquier ser humano (Mt 25, 31-46; cf. Mt 10, 40; Mc 9, 37; Mt 
18, 5; Lc 10, 16; 9, 48; Jn 13, 20).
 La consecuencia lógica, que se sigue de lo dicho es que lo 
más original y lo más renovador, que el cristianismo aporta a la 
historia de las tradiciones religiosas de la humanidad, se resume 
en los siguientes enunciados: 1) Lo central y determinante de la 
religión no es la fe, sino la ética. 2) Lo especí& co de la religión (tal 
como la presenta el Evangelio) no es lo sagrado, sino lo profano. 3) 
Lo característico de la religión, según lo dicho, no es lo religioso, 

sino lo laico. Pero, al decir estas cosas, no pretendo a& rmar que el 
cristianismo es un mero humanismo. Jesús puso en marcha un 

40 PAUL RICOEUR, De l’Interprétation..., 604.
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movimiento de espiritualidad, un movimiento utópico y místi-
co, que abarca la totalidad de la vida humana, que se funde y se 
confunde con la vida de los humanos, que respeta las creencias 
y tradiciones religiosas de cada pueblo, de cada cultura, de cada 
grupo humano y de cada individuo. Con una exigencia común 
para todos y que a todos nos uni� ca en lo central y determinante, 
en cuanto que el proyecto cristiano, si es � el a Jesús,  no puede 
ser sino un proyecto de humanización. Porque es un proyecto, en 
de� nitiva, que se centra y se concentra en hacer lo que, en Jesús 
mismo, hizo Dios: humanizarse, asumir la condición de debilidad 

y limitación que caracteriza a todo ser humano. De forma que, en 
el respeto, la tolerancia, la estima mutua y el amor que colma nues-

tras aspiraciones, los cristianos sigan y prolonguen en la historia 
y hagan realidad el proyecto que inició Jesús de Nazaret. 

Propuesta conclusiva

 A partir de la humanización de Dios en Jesús, es decir, 
a partir del acontecimiento teológico de la encarnación de Dios 
(Jn 1, 14), la teología cristiana tiene que dar, con libertad y au-
dacia, el paso de� nitivo: desvincular la salvación de la religión. 
Porque la relación entre encarnación y salvación se realiza por 
medio de la humanización, no por medio de la religión. Nunca 
deberíamos olvidar que Dios no se encarnó en una religión. Dios 

se encarnó en lo humano. Dicho de otra manera, la fe cristiana 
nos enseña que Dios no se identi! có con una religión, sino con el 

ser humano, con todo ser humano, sea el que sea. De ahí que el 

juicio de� nitivo, se interprete como se interprete el famoso texto 

de Mt 25, 31-48, no hace mención de religión alguna, ni tiene en 

cuenta una determinada creencia o cualquier forma de práctica 

religiosa. El texto se re� ere a la relación que cada ser humano ha 
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tenido en su vida con los demás seres humanos. O sea, no se tiene 

en cuenta la religiosidad, sino la humanidad.
 Esto no signi" ca desvincular la soteriología de la cristo-

logía. Signi" ca sencillamente entender la cristología, no en clave 

de religiosidad, sino en clave de humanidad. Lo que, en última 

instancia, signi" ca entender a Jesús, el Señor, como patrimonio 

de la humanidad. Jesús representa la plenitud de lo humano. Y 

eso signi" ca que Jesús es “paradigma de lo humano”. No quie-

re decir que Jesús sea el único paradigma de humanidad que ha 

existido en este mundo y en la historia de los seres humanos. Lo 

que quiere decir es que donde se realiza la plenitud humana, que 

vivió Jesús, ahí y en eso se encuentra el camino de solución y de 

salvación que anhelamos los humanos. Sin duda, fue inevitable 

que los cristianos (y el cristianismo, por tanto) se apropiasen la 

memoria de Jesús, como origen y explicación del cristianismo. 

Pero, tan cierto como eso, es que hoy ya estamos en condiciones 

de decir que la Iglesia no debe hacer patrimonio suyo lo que es 

patrimonio de todos los humanos.

 Por otra parte, cuando hablamos de “lo humano”, refe-

rido a la salvación y a la solución que apetecemos los humanos, 

habrá que entender ese enunciado de forma que lo entendamos 

como “lo mínimamente humano”, es decir, aquello que es común 

a todos los seres humanos, aquello en lo que todos coincidimos y 

que es propio de todos, antes que lo cultural, lo social, lo religio-

so.... Es evidente que todos los seres humanos coincidimos en la 

carnalidad y en la alteridad. Todos somos de carne y hueso. Y to-

dos nos necesitamos unos a otros. Al menos, ésas dos cosas. De 

ahí que las grandes preocupaciones de Jesús fueron, ante todo, 

la salud y la alimentación (carnalidad) y las relaciones humanas 

(alteridad). Las curaciones de enfermos, las comidas y el trato 

mutuo de unos con otros, he ahí los tres grandes temas de los 

evangelios. 
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 La conclusión lógica, que se sigue de lo dicho, es que Jesús 

no fundó una religión. Y, menos aún, una religión excluyente, 

dogmatizante, combativa, violenta. Jesús representa el punto de 

partida de un gran movimiento de respeto a todas las manifesta-

ciones culturales que en el mundo han sido. Respeto, por tanto, 

a todas las culturas, a todos los seres humanos, a la pluralidad de 

formas de vida, de pensamiento y de convivencia. Una sola cosa 

nos tiene que unir: la pasión por la humanidad, por los derechos 

fundamentales de todo ser humano, por la espiritualidad y la mís-

tica que nos puede unir a los humanos. Ahí y en eso está la raíz, 
la clave y la fuerza de lo que la teología puede aportar, en este 
momento, al mundo. Algo que no podrá realizar sino en la me-
dida, y sólo en la medida, en que las teologías rompan su rigidez 
y estrechez dogmática y sean capaces de coincidir en las aspira-
ciones de humanidad que lógicamente son comunes a todos los 
humanos.  
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 CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E 
TEOLOGIA: EVOLUÇÃO E SITUAÇÃO 
DESDE A PERSPECTIVA BRASILEIRA

Prof. Dr. Pedro A. Ribeiro de Oliveira 
PUC-Minas

Ao receber o convite para esta conferência, me dei con-
ta que não sabia bem o que signi# ca “interfaces”. Conhecia seu 
signi# cado como área de fronteira entre campos de duas ciências 
ou disciplinas e parecia-me que isso era pouco para uma con-
ferência. Foi então que descobri um outro signi# cado, oriundo 
da Informática: ponto de conexão entre equipamentos ligados a 
sistemas diferentes. É, por exemplo, o moden: não é telefone nem 
computador, mas conecta o computador à rede telefônica. Aí, 
sim, temos tema para mais do que uma conferência... A razão é 
que a maior parte da minha vida pro# ssional como sociólogo (e 
isso implica o viés de privilegiar a sociologia em detrimento de 
outras ciências da religião) passou-se em espaços de interface. 
Isso permite abordar o tema a partir de uma experiência vivi-
da, que servirá de patamar para chegarmos às questões teóricas 
atuais.

São então observações e análises tópicas apresentadas 
de modo a suscitar a re3 exão teórica a ser partilhada com os e 
as colegas. Para organizá-las, adotei a ordem cronológica muito 
embora os períodos se sobreponham, pois é sabido que as formas 
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antigas sobrevivem enquanto as novas estão ainda em desenvol-
vimento. De todo modo, acredito que a datação ajuda mais do 
que atrapalha a clari� car a exposição.

Ponto de partida: a incomunicação (até 1960).
Em uma análise clássica sobre a sociologia da religião 

nas universidades brasileiras, dizia Rubem Alves1:

“É signi� cativo que a universidade brasileira nun-
ca tenha feito um lugar institucional para esta ci-
ência. (...) Não creio que isso tenha sido acidental. 
A superação do Brasil arcaico e seu ingresso na 
modernidade foram as preocupações dominantes 
dos nossos círculos intelectuais. (...) Ciência e edu-
cação secular, pesquisa e difusão da nova cultura 
erudita: assim se constituía o cerne ideológico da 
alternativa ao arcaísmo sacral da Igreja e das oli-
garquias. (...) A religião � cou reclusa nas institui-
ções eclesiásticas e a Universidade praticamente se 
calou sobre ela, voltando sua atenção para assuntos 
que julgava dignos de serem investigados.”

Trata-se, é claro, da situação anterior ao � orescimento 
da sociologia da religião nos anos 1960. A marca positivista ou, 
pelo menos, racionalista da Universidade brasileira não favore-
ceu o estudo cientí� co da religião. Ela estava inteiramente fora 
do seus focos de interesse. A� nal, para que estudar um fenôme-
no fadado a desaparecer devido ao inevitável avanço da razão e 
da ciência? Não por acaso, as primeiras pesquisas de campo so-
bre a religião no Brasil foram os “estudos de comunidades” feitos 
por professores vindos os EUA e seus discípulos2 na USP, tendo 

1 Cfr. Rubem ALVES: A volta do sagrado (os caminhos da sociologia da reli-
gião no Brasil): Religião e Sociedade, nº 3, outubro 1978, p. 113-114.
2 São clássicas as pesquisas de Charles Wagley (Amazônia), E. Willems (vale 
do Paraiba) e Donald Pierson (sertão baiano). Entre os discípulos, destaco 
Antonio Cândido, Florestan Fernandes e Maria Isaura P. Queiroz.
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como hipótese que a religião é um dos principais obstáculos à 
modernização da sociedade brasileira.

Minha formação bem pode ilustrar essa mentalidade. 
Tendo estudado na PUC-Rio de 1962 a 65, em momento algum 
foi oferecido sequer um seminário em sociologia da religião, em-
bora o curso fosse criação do Pe. Fernando Ávila – jesuíta que 
mais tarde se destacou como analista sociopolítico da CNBB – e 
fosse por ele dirigido. Disciplinas eletivas eram a sociologia do 
desenvolvimento, rural e urbana, da literatura e do conhecimen-
to. A bem da verdade, me deparei com algo próximo à sociolo-
gia da religião quando, num estágio em “métodos e técnicas de 
pesquisa” ajudei a tabular dados de uma pesquisa sobre a prática 
dominical em duas dioceses do Piauí3, em 1965.

Se o estudo cientí) co ) cou à margem da Universidade 
e de institutos de pesquisa como o ISEB4, tampouco foi incenti-
vado nos espaços eclesiásticos. As igrejas, por se considerarem 
possuidoras de um saber sagrado e superior a qualquer outro – a 
Teologia – ignoravam a contribuição que as ciências pudessem 
trazer. Nem mesmo Alceu A. Lima abordou em seus ensaios a 
religião como objeto de estudo cientí) co. As exceções no campo 
da Igreja católica eram sua utilização como argumentação de re-
forço à sua doutrina social e à luta anticomunista5. 

Nas Igrejas protestantes a sociologia da religião se es-
boçava no tratamento de dados estatísticos sobre a expansão do 
Protestantismo. Eram pesquisadores estadunidenses, que usa-

3 Era uma pesquisa realizada pelo então frade dominicano Francisco Rolim, 
que trouxera da França a metodologia criada por Gabriel Le Bras e a aplicava 
para subsidiar o planejamento pastoral de bispos católicos.
4 Fundado no governo JK com o propósito de fundamentar um política desen-
volvimentista para o Brasil, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros produ-
ziu notáveis estudos, mas nunca mostrou interesse pelos fenômenos religiosos 
brasileiros.
5 Ver a produção do Centro Dom Vital.
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vam a sociologia como disciplina de apoio para entender – e es-
tender – o campo de sua ação missionária6., 

A constituição dos espaços de interface (1960-1975)

A mudança naquele quadro ocorre desde o início dos 

anos 1960, quando as igrejas do Brasil passam a seguir o exemplo 

de igrejas da Europa e dos EUA que recorrem às ciências sociais 
como instrumentos auxiliares para a solução de problemas de 
ordem pastoral.

Na área católica, difunde-se o modelo de pesquisa 
elaborado na França por Gabriel Le Bras, para medir a “práti-
ca dominical” e assim estudar as variações estatísticas nas taxas 
de desafeição religiosa7. Mais importante, porém, é a difusão do 
método ver, julgar e agir, que logo se torna a chave-mestra de 
todo planejamento pastoral após concílio ecumênico de 1962-
65. Esse método recorre, em primeiro lugar à “análise da realida-
de” – como era então chamado o estudo das condições humanas 
de uma dada população – e isso implica o recurso às ciências 
humanas. Não eram ainda as ciências da religião, mas já era uma 
primeira interconexão entre a teologia e as ciências humanas, 
tendo em vista a ação pastoral da Igreja.

O clima de renovação pastoral introduzido por João 
XXIII e pelo concílio Vaticano II levou a CNBB buscar no ins-

6 Aí situam-se autores como estrangeiros, como Émile Léonard e do brasileiro 
Erasmo Braga.
7 Nesse tipo de pesquisa, destaca-se o trabalho de Francisco Rolim. É inte-
ressante notar que o conceito de desafeição religiosa, usado por Le Bras para 
medir o distanciamento entre o indivíduo e as práticas e crenças propostas 
pelas instituições eclesiásticas, tenha caído em desuso, engolido pelo conceito 
de secularização que, a rigor, refere-se unicamente à perda do poder político 
e social da religião. 



51

CAPÍTULO 1 – INTERFACES ENTRE TEOLOGIA E CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

trumental sociológico os fundamentos do seu Plano de emer-

gência (1962) e do Plano de Pastoral de Conjunto (1966-1970). 

Para isso, criou o Centro de Estatística Religiosa e Investigações 
Sociais (CERIS) e lhe encomendou nada menos de vinte pesqui-
sas, sobre temas propriamente eclesiásticos (como a situação do 
clero, religiosas, catequese, liturgia) e temas de interesse para a 
pastoral social (como educação, desenvolvimento, família, mi-
grações), bem como uma história da igreja, que resultou na obra 
pioneira de Riolando Azzi, em sete volumes datilografados.

A interface mais importante do campo católico, porém, 
foi o Instituto Nacional de Pastoral8, que reunia diferentes espe-
cialistas em Pastoral, em Teologia e Ciências da Religião. Ten-
do por objetivo oferecer subsídios pastorais à CNBB, sem qual-
quer atuação direta junto a agentes de pastoral, o INP gozava 
uma grande liberdade para os debates, já que eles não vinham 
a público. Por vezes, sua produção resultava em documentos da 
CNBB ou em algum curso de atualização pastoral oferecido aos 
bispos, mas não tinha qualquer caráter o3 cial. Este foi, na mi-
nha experiência, um verdadeiro espaço de interface, pois fazia 
a interconexão entre teologia, pastoral e ciências da religião res-
peitando as particularidades metodológicas de cada uma dessas 
áreas de conhecimento. É preciso ressaltar, contudo, que o INP 
só congregava representantes da intelectualidade católica – ! ne 

and safe people. Em sua grande maioria, eram padres, com raros 
leigos e raríssimas mulheres. A 3 gura do Pe. Alberto Antoniazzi, 

8 Criado pela CNBB e colocado sob a direção do então Pe. Virgílio Rosa Neto, 
o INP fundiu (e esvaziou) os Institutos Nacionais de Pastoral Catequética e 
Litúrgica que, no afã de implementar as reformas pós-conciliares, contraria-
ram os setores eclesiásticos conservadores então hegemônicos na CNBB. O 
INP reunia-se um dia por mês, no sábado seguinte à reunião do Grupo de 
Re: exão Teológica da Conferência dos Religiosos. Isso lhe possibilitava eco-
nomizar custos e ganhar em diversidade de pensamento. Com certeza, seu 
estudo traria uma grande contribuição à história da Igreja católica no Brasil 
contemporâneo.
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sempre presente às reuniões, é emblemática: transitava pelos três 
campos (teologia, pastoral e ciências da religião), gozava da con-
� ança da hierarquia católica, e expressava com elegância todas as 
suas críticas – especialmente à teologia pré-conciliar. O certo é 
que ao � ndar a reunião todos saímos interpelados e provocados 
a pensar e pesquisar.

Além desses, constituiram-se espaços de interface em 
alguns seminários e institutos de formação teológica. O melhor 
exemplo é o ITER, de Recife, onde a Teologia sempre foi conec-
tada à realidade social do Nordeste e isso incentivou o uso do 
instrumental teórico oferecido pelas ciências da religião.

Naquela mesma época as igrejas evangélicas se voltam 
para o estudo cientí� co da religião a partir do movimento ecu-
mênico (que no primeiro momento era interno ao campo pro-
testante). Richard Schaull destaca-se nesse processo, trazendo 
para o Brasil a teologia da secularização que era o tema em voga 
nos EUA. Não se tratava, então, propriamente de fazer um es-
tudo cientí� co da religião, mas de aplicar a contribuição das ci-
ências sociais para entender melhor sua situação como igrejas 
minoritárias face à tradição católica dominante. Nesse contexto 
ganha relevo o estudo da função social das igrejas, seja como 
fator conservador, seja como fontes de renovação e mudança. Aí 
situam-se as primeiras tentativas de compreensão sócio-política 
do Protestantismo brasileiro na visão de brasileiros. Esses estu-
dos “foram patrocinadas pelo Setor Igreja e Sociedade, da Con-
federação Evangélica do Brasil”, dissolvido em 1964, pois após o 
golpe militar a Confederação procurou desvincular-se de estu-
dos e pesquisas “perigosas”9. Esses pesquisadores da religião se 
juntaram para fundar o Instituto Superior de Estudos Teológi-
cos, que pouco depois mudou seu nome para ISER e acabou se 
transferindo para o Rio de Janeiro.

9 Cfr. Rubem ALVES, op.cit. n. 2, p. 134.
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Nessa produção vai se destacar, além do ISER, o Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação – CEDI. Enquanto 
este voltou-se para o trabalho de conscientização dos membros 
dessas igrejas – e gradativamente, também de agentes de pastoral 
católicos – o segundo abriu-se para o diálogo com o mundo aca-
dêmico, vindo a produzir em 1977 a revista Religião e Sociedade 

em parceria com o Centro de Estudos da Religião, da USP.
No espaço protestante a interface entre a teologia e as 

ciências da religião parece ter sido favorecida pela força da teolo-
gia norteamericana, cuja tradição está bem próxima às ciências 
da religião. Diferentemente dos católicos – e dos protestantes de 
tradição luterana alemã – os protestantes mais in( uenciados pela 
teologia norteamericana não se preocuparam em demarcar as 
fronteiras entre teologia e ciências da religião. Rubem Alves, An-
tonio Mendonça, Jether Ramalho, Waldo César e Elther Maciel, 
por exemplo, contribuiram tanto para uma quanto para outra.

A contribuição da academia (1975-1990)

É no contexto dos “anos de chumbo” da ditadura militar 
que a academia – centros de pesquisa e ensino de nível univer-
sitário e, mais propriamente, programas de pós-graduação – se 
interessam pelas ciências da religião. Aquele campo antes des-
prezado e só explorado por iniciativas individuais – em geral 
pessoas para as quais a religião ocupava lugar importante em sua 
biogra+ a, bem como estudiosos de ritos e crenças “exóticos” – 
passa a despertar a curiosidade de pesquisadores. A razão maior 
desse interesse certamente foi o fato de várias igrejas, inclusive a 
mais alta hierarquia católica, terem assumido decididamente a 
causa dos Direitos Humanos. Embora encontrasse oposição no 
seio dessas igrejas, os grupos de defesa dos Direitos Humanos 
ganham muito destaque na sociedade por sua capacidade de mo-
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bilização social, sua força argumentativa, sua voz na sociedade 
e – muito importante! – sua ligação com o Exterior, onde sua 

voz era repercutida. Como explicar tal fato, se as igrejas sempre 

haviam se destacado por sua postura anticomunista e eram, por 

de� nição, parte do esquema de poder estabelecido? Nesse con-

texto, as religiões cristãs tornam-se objeto de pesquisa cientí� ca.

Essa conjuntura política, ao criar um clima favorável ao 

entendimento, propicia a superação de antigos preconceitos que 

impediam ou pelo menos di� cultavam o diálogo respeitoso entre 

organismos eclesiais e a academia ciosa de sua laicidade. Pelo 

lado das igrejas, porque a academia era vista no sentido pejo-

rativo da palavra: só produzia estudos esotéricos e inúteis, uma 

vez que vivia fechada sobre si mesma, sem abrir-se à realidade 

social e política do povo e do Brasil. No sentido inverso, predo-

minava na academia a idéia de que as igrejas e seus centros de 

pesquisa só produziam trabalhos “pastorais” – também no sen-

tido pejorativo da palavra: submissos aos interesses eclesiásticos, 

sem senso-crítico, desprovidos de teoria e ignorando os “mestres 

da suspeita” que � zeram desmoronar a credibilidade da religião. 

Mas – à quelque chose le malheur est bon – o clima ditatorial da-

quele momento favorecia a costura de um amplo arco de alianças 

na sociedade para fazer face à ditadura militar e protestar contra 

seus abusos. Foi isso que possibilitou o entendimento entre esses 

dois setores intelectuais, fazendo que ambos os lados superassem 

os respectivos preconceitos e estabelecessem um proveitoso diá-

logo intelectual. Assim, a intelectualidade ligada às igrejas trouxe 

sua vinculação orgânica com grupos e movimentos populares, 

de ampla base social, para o espaço de liberdade e de rigor meto-

dológico aberto pela academia.

Universidade e institutos eclesiásticos antes separados 

por antigos preconceitos recíprocos, vem a estabelecer um es-

paço de diálogo respeitoso quando os pesquisadores da acade-

mia percebem que após o golpe militar de 1964-68 as religiões 
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no Brasil não podiam mais ser vistas como o foram na primeira 

metade do século. De baluartes do anticomunismo, passam a ter 

in# uentes setores que se alinham com a “esquerda católica”. Para 

entender isso, a Universidade abre espaços de interface com vá-

rios momentos de diálogo entre pesquisadores da academia e das 

igrejas sobre temas da Igreja da Libertação, como a própria Te-

ologia da Libertação, as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs 

– as Pastorais sociais, o Ecumenismo e as mudanças internas ao 

campo protestante, com destaque para a expansão pentecostal. 

Alarga-se então o espaço de interface entre a Teologia e as Ci-

ências da Religião, que passa a incluir também a academia e não 

somente intelectuais ligados às igrejas cristãs.

Os Programas de Pós-Graduação, que começam a se 

multiplicar na década de 1970, obrigaram a universidade brasi-

leira a desenvolver a pesquisa que, com raras exceções, * cara em 

segundo plano nos cursos de graduação. Foi então que os PPGs 

da área de Ciências Sociais se abriram para o campo da religião. 

Destaca-se, então o Grupo de Trabalho (GT) “Religião e Socie-

dade”, sob a coordenação de Lísias Negrão. Ele toma a iniciativa 

de convidar para as reuniões de seu GT, reunido durante os con-

gressos da ANPOCS, pessoas sem vínculo com PPGs daquela 

área, mas que vinham produzindo pesquisas sobre as CEBs, Te-

ologia da Libertação e Pastorais sociais. Ao acolhê-las como in-

terlocutoras – e não como informantes – o GT estabeleceu uma 

ponte inovadora e respeitosa entre a academia e a intelectualida-

de ligada a organismos religiosos ou pastorais.

Também a revista Religião e Sociedade foi um espaço 

privilegiado de encontro e diálogo entre estudiosos trabalhando 

em institutos ligados às igrejas e os que trabalhavam em univer-

sidades laicas 10. Por sua natureza, a revista tinha que atender os 

10 Fruto da parceria entre o ISER e o Centro de Estudos da Religião, da USP, 
desde a morte de Duglas Monteiro ela * cou, na prática, sob a responsabilida-
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dois lados: as igrejas – que sustentavam � nanceiramente o ISER 
– e a área acadêmica que lhe dava prestígio e assegurava o subsí-
dio do CNPq. Ocorre, porém, que ela nunca alcançou boa pene-
tração nos ambientes eclesiais, e os estudiosos ligados às igrejas 
precisam divulgar sua produção principalmente nesses ambien-
tes. Por isso, preferiam revistas como a REB, para o campo cató-
lico, enquanto Religião e Sociedade pendia cada vez mais para o 
mundo acadêmico.

Passado, porém, o momento de atuação mais incisiva 
das igrejas cristãs em defesa dos Direitos Humanos, seja pelas 
mudanças na conjuntura brasileira seja pela linha restauradora 
do ponti� cado de João Paulo II e pelo enfraquecimento dos or-
ganismos ecumênicos, diminuiu muito o interesse da universi-
dade pela temática referente à Igreja da Libertação 11. É fato que 
cada época tem seus temas de moda, porque pesquisas sobre 
temas da atualidade não só têm mais acesso ao � nanciamen-
to, como seus resultados atingem um público maior do que a 
comunidade cientí� ca. Mas penso que, além desse motivo, o 
desinteresse da academia pela temática da Libertação deve ser 
explicado pela matriz positivista para a qual o catolicismo é es-
sencialmente medieval e por isso está fadado a desaparecer no 
mundo moderno. Assim visto, o movimento renovador dos anos 
1970 é entendido como um desvio temporário no seu percurso 
histórico – algo como um abalo de terra capaz de criar um novo 
leito para o velho rio, até que, com o passar do tempo o processo 

de do ISER.
11 Em sua dissertação Comunidades eclesiais de base no Brasil: interfaces entre 
religião, política e produção do conhecimento. Instituto de Filoso� a e Ciências 
Sociais - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997, Solange RODRIGUES 
analisa o interesse pelas CEBs e temas correlatos. Comparando as comunica-
ções apresentadas no GT Religião e Sociedade, entre 1980 / 88 e 1989 / 96, ela 
constata que a temática das CEBs é abordada em 20 comunicações no primei-
ro período e apenas 6 no segundo.
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de sedimentação faça retornarem as águas ao seu curso natu-

ral. Ou seja, $ ndo o período de Medellín e Puebla, sanadas as 

tensões com os regimes militares, e tendo João Paulo II assumi-

do o projeto da “restauração católica”, só restaria ao catolicismo 

latino-americano voltar a seu leito anterior e exercer a função de 

guardião da ordem estabelecida. No campo protestante, por sua 

vez, o vigor do movimento pentecostal e neopentecostal parecia 

acabar de vez com o Ecumenismo ou, pelo menos, tirar-lhe toda 

força renovadora.

Isto posto, a academia deu o assunto por encerrado – 

para todos os efeitos, a Igreja da Libertação foi um fenômeno ori-

ginal do cristianismo latino-americano, mas não resistiu à queda 

do muro de Berlim – e voltou-se para outros temas em voga, 

como o movimento pentecostal e as formas exóticas que sempre 

atraem o grande público. No campo das igrejas, a restauração 

conservadora de João Paulo II e Bento XVI e o re+ uxo do movi-

mento ecumênico barraram o desenvolvimento das tendências 

renovadoras e consequentemente, o estímulo ao seu estudo. E 

assim, aquele diálogo entre praticantes das ciências da religião 

da academia e das igrejas perdeu fôlego e hoje praticamente não 

existe mais. Os antigos preconceitos, por sua vez, voltaram a ga-

nhar terreno, de modo a manter distância entre a academia e as 

igrejas12. 

Mas daquele período restou uma preciosa conquista: o 

reconhecimento acadêmico e a consolidação da subárea forma-

da pelos PPGs de Teologia e Ciências da Religião. A ANPTER, 

fundada em 1995 e mais tarde substituída pela ANPTECRE, me-

lhor estruturada para ter uma vida longa e profícua, é juntamen-

12 Solange Rodrigues, com quem comentei este texto, sugere que haja um viés 
generacional nesta observação e que um novo diálogo pode estar em curso 
entre pesquisadores das novas gerações. Tomara que ela esteja coberta de ra-
zão.
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te com a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (SOTER), 
uma herança daquele período.

Observação autocrítica

Ao chegar a este ponto da história, " ca claro que a aná-
lise está presa a minha trajetória pro" ssional na sociologia da 
religião13. Mais grave ainda, porque a principal atividade de pes-
quisa se dava num organismo ligado à Igreja católica – o CERIS 
– e depois num organismo ecumênico – o ISER – mas com pou-
ca participação na academia – salvo o mestrado em Teologia da 
PUC-Rio. É possível que noutros espaços religiosos – por exem-
plo, na área luterana – ou acadêmicos – institutos de pesquisa e 
PPGs – muita coisa acontecesse sem que eu soubesse. Esta é uma 
observação que deixo aqui registrada, para abrir espaço a contri-
buições que venham enriquecer essa análise.

Com certeza eram realizadas no Brasil pesquisas em 
outras ciências da religião. Cabe aqui uma menção especial às 
pesquisas no campo da história patrocinada por CEHILA. Por 
seu enfoque metodológico a partir dos vencidos, seu caráter ecu-
mênico e sua insistência em desvincular-se das instituições ecle-
siásticas, CEHILA criou no Brasil uma nova forma de história 
religiosa. Ao tomarem como objeto principal a vida do povo e, a 
partir desse lugar epistêmico fazerem a história de uma igreja ou 
religião, os pesquisadores e pesquisadoras do CEHILA " zeram 
um trabalho transdisciplinar de grande valor, apesar de um cer-
to basismo14 inerente ao seu lugar epistêmico. Talvez tanta ori-
ginalidade tenha sido a causa de sua marginalização tanto pela 

13 Sigo a tradição da sociologia francesa, em que fui formado, que vê apenas 
diferenças de estilo entre ela e a Antropologia.
14 Aqui destaca-se a obra de Eduardo Hoornaert, sempre valorizando as bases 
populares.
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academia – que a colocou sob suspeita de ter sofrido contami-
nação da “opção pelos pobres” – quanto pelas instituições ecle-
siásticas – que se vêem como benfeitoras dos pobres e não como 
corresponsáveis por sua opressão. Hoje a produção de CEHILA 
ganhou caráter muito mais acadêmico, embora tenha perdido 
aquela originalidade epistêmica.

Também em outras disciplinas, como a psicologia, a 
' loso' a, a geogra' a e o estudo comparado das religiões, havia 
bons pesquisadores em atividade no Brasil – Edênio Valle é pro-
va disso – mas tenho a impressão de que eram pesquisadores in-
dividuais que não chegaram a constituir propriamente uma área 
de conhecimento especializado. Só mais tarde essas outras áreas 
ganharão lugar ao sol no mundo acadêmico.

En' m – last but not least – cabe uma observação sobre 
o ) orescimento da área bíblica. O Centro de Estudos Bíblicos 
(CEBI) foi e ainda é, com certeza, um espaço privilegiado de in-
terface entre as ciências da religião e a teologia. Nele a teologia 
luterana, melhor do que qualquer outra, desenvolveu um pre-
cioso diálogo com as ciências da religião. E por ser um centro 
ecumênico por natureza, esse diálogo se desdobrou por muitos 
outros campos do conhecimento. Se esta análise pouco se refere 
a esse campo, não é por de' ciência do campo e sim do analista...

Consolidação ou con' namento da subárea da Teologia 
e das Ciências da Religião?

Até 1990 apenas três PPGs eram credenciados pela CA-
PES15 que, com o objetivo de consolidar a subárea, incentivou a 
realização de dois encontros (realizados em 1993 e 1995) entre 
esses Programas e outros que estavam em processo de criação 
ou de credenciamento. Resultado é que, em 1996, já eram sete os 

15 Eram eles os Programas da PUC-Rio, PUC-SP e do IMS-São Bernardo – SP. 
O PPG da EST-São Leopoldo – RS ainda estava em processo de avaliação.
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PPGs credenciados junto à CAPES. Num texto de 1997, eu dizia 

que se essa subárea 

“está prestigiada, é em boa parte devido à atuação 
dos últimos presidentes da área de � loso� a, que 
souberam e sabem reconhecer a contribuição pró-
pria da teologia e das ciências da religião na pro-
dução do saber. (...) Esse apoio ajuda a derrubar 
antigos preconceitos de origem positivista, ao mes-
mo tempo que a concessão de bolsas de estudo e 
auxílios � nanceiros para a pesquisa impulsionam 
os institutos confessionais ainda arredios ao pensa-
mento laico a se abrirem ao diálogo com o mundo 
acadêmico em geral”16.

Nesse processo de constituição da área cientí� ca, en-

tram a ANPTECRE e a Sociedade de Teologia e Ciências da Re-

ligião (SOTER). A SOTER, fundada em 1985, congrega pessoas 
individuais e tem-se projetado no campo cientí� co por meio de 
seus congressos anuais e sua defesa da autonomia da produção 
teológica, nem sempre isenta das tentativas de interferência das 
autoridades eclesiásticas. Suas di� culdades não são mais do que 

um espelho dos percalços que atrapalham o desenvolvimento 

dessa área cientí� ca no Brasil, seja pelo lado das igrejas e tradi-

ções espirituais, seja pelo lado da comunidade acadêmica.

Para as igrejas e tradições espirituais � ca sob a suspeita 

de tornar-se uma ameaça à doutrina estabelecida todo estudo 

cientí� co – e por isso mesmo, crítico – sobre o que é matéria de 

fé. A Teologia que dá credibilidade às verdades a� rmadas por 

via da fé e reforça a doutrina o� cial é objeto de grande zelo das 

autoridades religiosas; por isso elas estabelecem normas estritas 

16 Cfr. Pedro A. RIBEIRO DE OLIVEIRA: Teologia e Ciências da Religião: 
uma área acadêmica, in Márcio F. dos ANJOS (ORG.): Teologia: pro! ssão: SO-
TER - Loyola, São Paulo, 1996, p. 100.
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para a formação de seus praticantes e para a aceitação de seus 

resultados. Já as ciências da religião só são benvindas quando 

seus con& rmam a doutrina o& cial; mas são descartadas se levan-

tam suspeita sobre seus fundamentos racionais. Diante dessas 

ameaças em potencial, a estratégia eclesiástica leva à criação de 

barreiras entre o campo eclesial e o campo universitário. Essa 

estratégia desdobra-se em duas frentes: formar seus próprios in-

telectuais – de preferência entre membros do próprio clero ou 

pessoas submetidas ao voto de obediência – e desquali& car tudo 

aquilo que, vindo de fora, possa contrariar sua doutrina17.

Estamos assistindo atualmente uma grave ameaça ao 

espaço de interface entre teologia e ciências da religião. Ela vem 

de dois lados: um é o Acordo Bilateral entre a Santa Sé e o Brasil, 

que identi& ca o Ensino Religioso – disciplina cuja & nalidade é 

estudar os fenômenos religiosos numa perspectiva intercultural, 

como elemento da formação cidadã – com o ensino de uma con-

& ssão religiosa – processo educativo cuja & nalidade é aprimorar 

e fundamentar a fé. Não vamos aqui discutir a (in)constituciona-

lidade desse Acordo; para o objetivo desta análise, basta assina-

lar que sua aprovação representaria o esvaziamento dos cursos 

de ciências da religião – por serem inúteis ao ensino confessio-

nal. A outra ameaça vem da “bancada evangélica” no Congresso 

Nacional, ao propor o reconhecimento da pro& ssão de teólogo, 

nela confundido com o ministro religioso com estudos de ter-

ceiro grau. Ambas as propostas teriam, se aprovadas, o efeito de 

substituir a exigência do rigor metodológico que hoje norteia a 

subárea pela exigência de obediência às normas eclesiásticas.

17 Basta pensar nos empecilhos colocados pela hierarquia católica para evitar 
a publicação da coleção “Teologia e Libertação”. Uma história bem documen-
tada e completada por entrevistas com seus personagens – antes que percam a 
memória – daria um excelente material para teses de doutorado em diferentes 
disciplinas.
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Já para a comunidade acadêmica, ciosa de sua laicidade, 
a teologia e as ciências da religião deveriam ter um status infe-
rior. O saudoso Antônio Mendonça foi enfático ao denunciar “o 
desprezo da própria religião em si, vista pelas classes dirigen-
tes como superstição própria das classes iletradas” e a� rmar que 
“contra a pesada tradição positivista da universidade brasileira, a 
teologia está agora nos vestíbulos do reconhecimento como sa-
ber sério e organizado”18. É como se a academia dissesse “o que 
de bom pode vir da Teologia?” Sinal evidente desse desprezo é 
que a comunidade acadêmica não coloca a priori sob suspeita o 
mérito cientí� co de um estudo sobre relações raciais feito por 

um negro, nem de um estudo de relações de gênero feito por 

uma feminista, mas o estudo cientí� co de fenômenos religiosos 

feito por quem pertença a uma igreja � ca sob suspeita de ser apo-

logético até prova em contrário.

Assim, aos dois lados interessa o con� namento da teo-

logia e das ciências da religião como campos de saber marginais. 

Na direção oposta trabalham hoje a SOTER e os PPGs em Teo-

logia e Ciências da Religião associados à ANPTECRE. Sua ativi-

dade no mundo acadêmico reforça a luta contra os preconceitos 

herdados da tradição positivista; já sua atuação junto às igrejas 

é em favor da liberdade do pensamento teológico. Neste emba-

te, ainda estamos bem longe de criar no Brasil algo como estava 

no projeto de Darci Ribeiro para a UnB: ter ali um Instituto de 

Teologia com toda a autonomia de uma universidade laica e sob 

gestão do Estado. Aquele estudioso da cultura brasileira intuía a 

importância da religião para o nosso País e queria que seu estudo 

cientí� co não � casse sob a tutela eclesiástica.

18 Cfr. Antonio G. MENDONÇA: “Currículo teológico básico”, in Márcio F. 
dos ANJOS (ORG.): Teologia: pro! ssão: SOTER - Loyola, São Paulo, 1996, p. 
139 e 141, respectivamente.
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Conclusão

Revendo o caminho percorrido até aqui na constitui-
ção da interface entre teologia e ciências da religião no Brasil, 

pode-se perceber que o pivô desse processo é a teologia. É ela 
que convoca as ciências da religião ao diálogo – e não o inver-
so. Não é, contudo, qualquer teologia que exerce essa função. As 
teologias que não fazem mais do que explicitar e justi( car uma 
dada con( ssão religiosa, e por isso estão submetidas à autorida-
de eclesiástica a cujo serviço se colocam, facilmente dispensam 
a contribuição das ciências da religião. São as teologias ad extra, 

isto é, voltadas para os problemas do “mundo” que apreciam a 
contribuição das ciências da religião.

Não por acaso, desde seu princípio o movimento ecu-
mênico entre nós tem sido também um movimento em favor dos 
Direitos Humanos. No seu espaço foi gestada a Teologia da Li-
bertação – embora em sua origem não tivesse ainda esse nome 
– que desde o nascimento teve a marca ecumênica. Essa teologia, 
ao legitimar o uso das “mediações sócio-analíticas”19 tem uma 
relação inteiramente outra com as ciências sociais e isso abre um 
novo espaço de interface com as ciências da religião. Como vi-
mos, essa interface foi criada e consolidou-se numa conjuntura 
política de ditadura e de grandes mudanças nas igrejas cristãs. O 
diálogo com a comunidade acadêmica deu uma enorme vitalida-
de à teologia brasileira, que em poucos anos tornou-se mundial-
mente conhecida e respeitada – embora também reprimida pelas 
autoridades eclesiásticas.

Essa teologia que precisa dialogar com as ciências da 
religião para fazer um discurso plausível para o mundo de hoje 
conquistou seu lugar na comunidade acadêmica e nos espaços 

19 O principal formulador da legitimidade do instrumental socioanalítico para 
a teologia foi Clodovis Bo0  com seu livro Teoria e Prática. 
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eclesiásticos – apesar de fortes correntes contrárias, como vimos. 
Hoje esse lugar está ameaçado na medida em que os movimentos 

ecumênico e em favor dos direitos humanos perdem força nas 

igrejas cristãs. Muitas delas já não se voltam mais para o “mun-

do” – perdido e sem remissão – mas para o “público interno” que 

se satisfaz com um catecismo ou, no caso das igrejas evangélicas, 

com uma fervorosa pregação com bastante referências à Bíblia. 

Em tais casos, uma teologia confessional dá perfeitamente conta 

do recado. Aqui reside, em meu entender o desa� o para nossa 

subárea: ela só tem força na medida em que as igrejas cristãs se 

voltam para o “mundo”, porque isso requer um constante esforço 

de compreensão do mundo e re� exão sobre a fé religiosa.
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 COMENTÁRIO SOBRE O DIÁLOGO 
ENTRE CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
E TEOLOGIA

Prof. Dr. Alberto da Silva Moreira
PUC-Goiás 

Introdução
 
 Sigo nesses breves comentários à palestra de Pedro Ribei-

ro o viés histórico e auto-biográ% co que o autor imprimiu ao seu 

texto. A perspectiva histórica é necessária para se compreender 

as di% culdades de se constituir no Brasil no campo das ciências 

humanas e sociais como formas regulares de cooperação e diá-

logo com a teologia. Como sou teólogo de formação e cientista 

da religião por prática pro% ssional, espero que os comentários 

contribuam para alimentar e favorecer essas interfaces. A longa 

discussão em encontros anteriores da ANPTER e da ANPTE-

CRE sobre recorte(s) epistemológico(s), método, unicidade ou 

pluralidade das ciências da(s) religião(ões) em relação à teologia, 

é um indício forte de que o debate interno repete e repercute o 

debate internacional, no qual tais questões vêm e voltam há pelo 

menos cem anos (Pye e McKenzie, 1975; Camurça, 2008; Filo-

ramo e Prandi, 2007; Usarski, 2007). Mais adiante farei conside-

rações de cunho analítico sobre possíveis parentescos, tanto no 

método como nas limitações estruturais, entre teologia e ciências 
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da religião, o que também deve ser mencionado quando se trata 

de constituir interfaces entre ambas. Por � m, julgo que não po-

demos olvidar o que me parecem ser novas questões ou mesmo 

campos teóricos totalmente novos no trato da religião. Tais hori-

zontes temáticos novos, por sua complexidade sistêmica, cobram 

um esforço interdisciplinar e exigem pontos de contato habituais 

não apenas entre a teologia e as ciências que tradicionalmente 

se ocupam da religião, mas destas com muitas outras, como as 

cognitivas, psicológicas, biológicas, físicas e da natureza.

 1. A experiência histórica relatada por Pedro Ribeiro 

acerca da constituição de interfaces entre Teologia e Ciências da 

Religião no Brasil nos últimos quarenta anos, parece-me algo 

único, ou pelo menos muito especial no cenário dos diversos pa-

íses. Re� ro-me à aproximação e as formas de cooperação entre 

cientistas sociais das mais diversas orientações e teólogos que 

aconteceram no bojo da teologia da libertação. O processo his-

tórico que Pedro analisa, pela mudança de paradigma que impli-

cou, é importante para a história da ciência no Brasil e precisa ser 

devidamente valorizado.

 2. Talvez seja o momento adequado para mencionar que 

a Teologia no Brasil, especi� camente a Igreja Católica e as igre-

jas Protestantes, têm uma enorme dívida de gratidão para com 

um grupo signi� cativo de sociólogos, antropólogos, historia-

dores, psicólogos, � lósofos, educadores, juristas, economistas, 

politólogos e outros. Justamente porque o contato entre igrejas 

e cientistas sociais é hoje freqüentemente evitado, corremos o 

risco de esquecer que ele já produziu frutos valiosos no passa-

do recente. Houve toda uma geração de teólogos e pastoralistas 

que, mesmo sob o crivo da metodologia proposta por Clodovis 

Bo�  (1998), via tal interação como parte constitutiva de sua for-

mação. Muitos cientistas e � lósofos atuaram como consultores, 



67

CAPÍTULO 1 – INTERFACES ENTRE TEOLOGIA E CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

assessores ou membros dos mais diversos organismos de pes-
quisa, de estudo ou de atuação pastoral – como ISER, IP, CERIS, 

CEDI, CEBI, CLAR, CNBB, CONIC, CPT, CIMI e tantos outros. 

Foram os seus trabalhos que contribuíram para dar consistência, 

densidade, organicidade e seriedade acadêmica a muitos estudos 

e documentos produzidos pelas igrejas sobre temas como ques-

tão agrária, urbanização, família, diversidade étnica, migração e 

meio ambiente. Lembro-me do impacto causado em 1980 pelo 

documento da CNBB, “Igreja e Problemas da Terra”, baseado nas 

contribuições do sociólogo da USP, José de Souza Martins. Além 

disso, os planos de ação pastoral e a própria formação teológica 

de sacerdotes, religiosos, pastores e leigos se bene) ciaram do con-

tato habitual com pensadores e cientistas sociais. Seja permitido 

mencionar duas situações que vivi pessoalmente: em primeiro 

lugar, as movimentadas aulas que em Petrópolis, durante nossos 

estudos de teologia, recebemos de Muniz Sodré, sociólogo da co-

municação, do próprio Pedro Ribeiro sociólogo da religião, de 

Ademar Spindeldreier, psicanalista e de outros cientistas sociais. 

Mais tarde, no trabalho com a pastoral da terra na Amazônia, os/

as colegas e eu aprendemos e devemos muito a pessoas como José 

de Souza Martins, Maria da Glória Gohn, Florestan Fernandes, 

Plínio de Arruda Sampaio, Marilena Chauí, Paulo Freire e tantos 

outros pensadores e cientistas sociais. Alguns deles, como José 

de Souza Martins, eram presença freqüente nos nossos seminá-

rios e cursos de atualização na Pastoral da Terra. Nessa época 

muitos cientistas sociais eram de fato intelectuais orgânicos no 

sentido gramsciano: conheciam as favelas e ocupações de perto, 

estavam próximos às lutas populares, andavam pelo interior do 

Nordeste, pelo Centro-Oeste e pela Amazônia, buscando re4 etir 

junto com as pessoas as práticas políticas e religiosas das comu-

nidades na base. Muitos teólogos e cientistas sociais continuam 

fazendo isso, é uma prática de diálogo e enriquecimento mútuo 

que continua, apesar das di) culdades crescentes.  Neste sentido, 
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e parafraseando a velha expressão escolástica, poder-se-ia dizer 

que nesta situação a scientia socialis foi uma ancilla theologiae 

ou mais precisamente, que ambas, teologia (da libertação) e ci-

ências sociais estiveram juntas por uma causa maior: scientia so-

cialis et theologia ancillae causae liberationis.

 3. Se, segundo a exposição de Pedro Ribeiro, foi a teolo-

gia que durante esses últimos trinta ou quarenta anos serviu de 

pólo indutor e vetor desta aproximação com as ciências humanas 

e sociais, a pergunta que continua atual seria esta: que tipo de te-

ologia foi capaz disso, qual teologia mostrou tanta coragem, des-

temor ou mesmo simpatia para abrir-se a um diálogo e a um pro-

jeto político em comum com representantes das ciências sociais? 

A resposta por histórica parece óbvia: a Teologia da Libertação. 

Foi a Teologia da Libertação que ensinou a toda uma geração 

de teólogos que o impulso cristão de encarnação na realidade 

social demanda coragem, humildade, iniciativa, auto-con� ança 

e inteligência e, por supuesto, diálogo e enfrentamento com as 

ciências do homem e da sociedade. Se os teólogos da libertação 

aproximaram a teologia da luta pelos Direitos Humanos e pela 

democracia, é mais do que conseqüente que em determinado 

momento eles e elas aplicaram tais exigências às suas próprias 

igrejas. O que não tem sido, como sabemos, bem digerido pelas 

instâncias dirigentes das igrejas até hoje.

 4. Creio que é importante mencionar que no período exa-

minado por Pedro Ribeiro, quem deu talvez a maior contribui-

ção à sociologia da religião no Brasil foi novamente a Teologia 

da Libertação. Foi ela que nos mais diversos ambientes eclesiais, 

sociais, políticos e pedagógicos realizou e popularizou uma visão 

crítica da religião. Livros como “Igreja: Carisma e Poder”, de L. 

Bo� , “A volta à grande disciplina”, de J.B. Libânio, “Religião e luta 
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de classes”, de Otto Maduro, “Religião e dominação de classe”, 

de Pedro Ribeiro de Oliveira, “Leitura materialista do Evangelho 

de Marcos”, de Fernando Belo, para citar apenas alguns, marca-

ram o horizonte de intensos debates entre política, economia, 

ciências sociais e teologia. Além disso, através da insistência na 

análise das condições sociais existentes e através do emprego em 

muitas variações do método Ver-Julgar e Agir da Ação Católica, 

a Teologia da Libertação criou uma espécie de pedagogia da ação 

re) exiva para agentes populares. Isso posteriormente favoreceu 

muito a formação da consciência crítica das lideranças popula-

res e dos movimentos sociais. A Teologia da Libertação ajudou a 

produzir uma “libertação cognitiva” necessária à ação social. Em 

que medida isso ainda se mantém, seria uma questão para nosso 

debate.

 5. Tais experiências positivas não negam o fato, mencio-

nado por Pedro, de que setores importantes da sociologia da reli-

gião não superaram a + loso+ a ingênua da história que herdaram 

do positivismo – continuam considerando que a marcha inevitá-

vel da modernidade é a neutralização ou o desaparecimento da 

religião. De posse desta “chave de leitura da história”, a manifes-

tação acadêmica desses colegas mal disfarça o tom anti-clerical 

e auto-su+ ciente, portanto avesso a qualquer busca de interface 

com a teologia. Tal preconceito militante aparecia repetidas ve-

zes no julgamento de pedidos de + nanciamento para qualquer 

pesquisa ou evento que cheirasse, ainda que de longe, a teologia. 

Em 1991, ao organizar junto com Renée Zicman um simpósio 

nacional, interdisciplinar e interinstitucional sobre Misticismo 

e Novas Religiões na PUC-SP, o parecerista da Fapesp negou 

qualquer apoio + nanceiro, alegando que se trataria de desvio de 

dinheiro público para + nanciar um evento propagandístico da 

Igreja Católica.
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 6. Tal experiência aponta para uma questão muito deba-

tida, mas ainda longe de ser esgotada e que fornece uma interface 

evidente entre teologia e ciências da religião: re� ro-me à tese da 

secularização. Seria interessante ouvir considerações de Pedro, 

como sociólogo, à seguinte pergunta: entre nós até que ponto 

fazer sociologia da religião signi� ca aplicar a tese da seculariza-

ção? Como se garante a chamada isenção cientí� ca e metodoló-

gica no interior da sociologia, em termos do relacionamento do 

pesquisador (se secularista dogmático) para com seu objeto de 
pesquisa (a fé das pessoas)? Ou em outras palavras: a atitude se-

cularista militante de muitos sociólogos demonstra uma ojeriza 

ao seu próprio objeto de estudo (a religião) e trabalha – enquan-
to projeto de vida – para acabar com ela, como numa missão 
iluminista. Como entender isso na academia brasileira?

 7. Outro ponto sensível de aproximação e contato entre 
teologia e ciências da religião é o lugar social dos seus agentes. 
Ouvimos na conferência de abertura, proferida pelo teólogo es-
panhol José Maria Castillo, que o que salva a Teologia e as igrejas 
não é a ortodoxia, mas a ortopraxis, ou seja, a ética. Este prin-
cípio foi a� rmado pela Teologia da Libertação como essencial 

para sua própria inteligibilidade: uma proximidade real e afetiva 

junto ao que sofre injustiça, junto aos “pobres” e ao contexto que 

produz opressão e sofrimento, para desde aí articular-se organi-

camente com grupos marginalizados e oprimidos numa prática 

de libertação. Nos anos 70 e 80 essa proximidade afetiva e efeti-

va provavelmente era bastante facilitada na medida em que os 

teólogos eram padres ou pastores, religiosos ou religiosas, e os 

poucos leigos que eram teólogos pro� ssionais faziam parte de 

organizações religiosas. Em grande parte a posição desses agen-

tes estava garantida subjetiva e institucionalmente. Todavia, de lá 

para cá esse quadro mudou bastante. Boa parte da 3ª. ou 4ª. ge-
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ração de teólogos engajados com a Teologia da Libertação se tor-
nou cientista da religião; isso se deveu a diversas contingências: 
desligamentos institucionais forçados, trajetórias pessoais de 
laicização (caso de ex-sacerdotes), controle ideológico por parte 
das instituições, a& nidade teórica e afetiva dos intelectuais com o 
tema, até a necessidade de sustentar a família, entre outras. Esses 
novos pro& ssionais das ciências da religião tiveram que mudar 
o seu lugar social, o foco do seu trabalho, o jogo de linguagem 
dentro do qual articulam seu esforço de intelecção. As igrejas e 
organizações, das quais eram membros efetivos, tornaram-se – 
no melhor dos casos – seus patrões e empregadores. Boa parte 
se afastou de qualquer prática pastoral ou política ligada a co-
munidades ou grupos na base da sociedade. Uma questão para o 
debate: Até que ponto esta noção do “lugar social do intelectual” 
na teologia (da libertação) repercute ou tem relevância para um 
cientista (da religião)? Comprometimento ético (com os injusti-
çados) parece algo meio “natural” para teólogos - a& nal o Cris-
tianismo é fundamentalmente uma religião da ética. Mas o que 
dizer dos cientistas (da religião), cuja prática acadêmica cheia de 
relatórios e exigências de produtividade não possui no mais das 
vezes nenhuma aura heróica?

 8. Uma conseqüência do que foi dito acima se traduz em 
termos de prática docente, compartilhada tanto por teólogos 
como por cientistas da religião: se antes muitos alunos estuda-
vam teologia por causa e em vista de um “engajamento” político-
-pastoral, hoje boa parte deles o fazem, como também alunos 
de ciências da religião, apenas por motivações pro& ssionais, 
baseados em critérios de utilidade e de empregabilidade. Nesse 
sentido, haveria um per& l ideológico desejável para o estudan-
te de ciências da religião a ser buscado por nossos Programas 
em Ciências da Religião, ou isto é intrusão desmedida na vida 
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privada? É possível pensar, como parece ser prática corrente na 
teologia, em inculcar nos discentes valores e visão de mundo dos 
seus mentores intelectuais?

 9. Por outro lado, pode-se perguntar: uma academização 
crescente dos cursos de teologia, inclusive para satisfazer crité-
rios de seriedade e produtividade cientí� ca, pode contribuir para 
acelerar seu distanciamento dos con� itos sociais e do lugar so-
cial da injustiça e do sofrimento? (Distanciamento das classes 
populares, das bases da igreja, dos grupos marginalizados da so-
ciedade, etc). Há aí uma disjuntiva, ou essa é uma questão mal-
-colocada? Novamente uma questão posta mais à teologia do que 
às ciências da religião: supondo que a teologia brasileira se torne 
tão acadêmica e erudita quanto a européia – o que convenhamos 
é difícil, devido às desvantagens estruturais –, pode acontecer 
que ela logo mais não tenha base social nenhuma. Sem enraiza-
mento orgânico ela perderá impacto social, poder simbólico, re-
levância no cotidiano das pessoas: uma erudição estéril que não 
move prática social nenhuma. Como os Programas de Teologia 
enfrentam esse duplo desa� o?

 10. Agora uma questão axiológica que se coloca aos Pro-
gramas de Ciências da Religião. Tanto a Teologia da Libertação 

como as Ciências da Religião foram multiplicadoras junto à opi-

nião pública de uma visão respeitosa e tolerante a respeito da 

diversidade de religiões e do direito de opção religiosa. Até então 

(pelo menos até 1965) o contrário era a regra absoluta. Talvez 

por isso, apesar das rusgas e estratégias de expansão do pente-

costalismo, do catolicismo e dos novos movimentos religiosos, 

nunca houve realmente no Brasil o que setores da academia 

chamaram pomposamente de “guerra das religiões”. Por outro 

lado, os setores politicamente mais à esquerda na Teologia da 

Libertação, nas igrejas e na sociedade organizada, � caram como 



73

CAPÍTULO 1 – INTERFACES ENTRE TEOLOGIA E CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

que paralisados frente ao crescimento rasante de algumas igrejas 
neopentecostais, mesmo quando esse crescimento se deu atra-
vés de métodos e manobras, no mínimo, eticamente reprováveis. 

Todavia, na teologia se pode sempre, mesmo correndo o risco 

da prática apologética, “denunciar os ídolos” e a falsa religião. 

Mas do ponto de vista das ciências da religião, tais manobras e 

expedientes não passam de um “fenômeno neutro”, que fazem 

parte dos con' itos e da luta por hegemonia dentro do campo 

religioso. A questão é essa: as ciências da religião, organizadas 

nas suas instituições e programas podem ou não, devem ou não, 

além de apenas estudar, também denunciar picaretagens e práti-

cas criminosas por parte das igrejas e religiões? Deve-se esperar 

que o Procon mobilize o Código de Defesa dos Direitos do Con-

sumidor ou é possível pensar em atitudes ou medidas especí+ cas 

a serem tomadas pela área das Ciências da Religião?

 11. Uma questão básica para o nosso debate sobre inter-

faces entre teologia e ciências da religião diz respeito à própria 

noção de “religião” e de como ela se impôs na modernidade oci-

dental. Segundo o sociólogo alemão F. Tennbruck (1993), o con-

ceito abstrato e generalizante que temos de “religião” só pode 

surgir no ocidente marcado pelo cristianismo. Na verdade, as 

experiências de que falam as Ciências da Religião são sempre 

culturalmente circunscritas, singulares, se passam na irredutibi-

lidade da existência das pessoas. Para Tennbruck a ciência abs-

trata ocidental moderna, apesar de toda crítica, distanciamento 

e pretensa neutralidade, no fundo continuou a tendência da te-

ologia (escolástica) abstrata da Igreja, de classi+ car e circunscre-

ver “fenômenos religiosos” de forma estilizada, desencarnada e 

dessubstancializada. Para Tennbruck isso não pode dar certo por 

duas razões: Primeiro, porque a ciência das religiões - e a teo-

logia formalista - não conseguem dissociar-se a si mesmas das 

suas raízes ocidentais cristãs e por isso são incapazes de, no seu 
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universalismo abstrato, captar o próprio de experiências religio-

sas que foram vividas em outros quadros culturais. Segundo, a 

razão mais profunda desta inadequação da teoria cientí� ca da 

religião é a sua incapacidade em reconhecer os limites da ciência 

em relação à experiência religiosa nela mesma, nos seus próprios 

termos. Como a religião tem a ver com os limites da própria 

existência humana, ela necessariamente transcende o alcance da 

razão identi� cadora e possessiva, que é própria da ciência (cit. 
por Deutschmann, 2001, p. 34). Segundo Tennbruck há muito 
fala-se do � m da religião, mas ela nunca acaba, sempre reapare-
ce, transforma-se. Quanto mais se fala sobre religião, mais ela se 
torna questionável e se furta às tentativas formais de domínio... 
Como entender tais questionamentos no debate sobre as interfa-
ces teologia-ciências da religião? São eles aplicáveis a um contex-
to sócio-cultural periférico como o nosso, do qual a religião de 
fato nunca desapareceu?
 
 12. Uma última consideração para o debate com Pedro 
Ribeiro e os participantes deste III Congresso Nacional da ANP-
TECRE  tem a ver com o surgimento não apenas de temas novos, 
mas de verdadeiros e inéditos horizontes temáticos no estudo 
das religiões. Re� ro-me, entre outras realidades, à mudança de 
“natureza” ou de “lugar” da religião, ao chamado deslocamento 
do religioso, que outros especialistas e eu mesmo temos estu-
dado (Moreira, 2008). Se outras instâncias sociais (como o ma-
rketing e a propaganda, por exemplo) estão se encarregando da 
produção e distribuição de conteúdos religiosos e para-religiosos 
para o consumo das massas, se a administração ministra cur-
sos de motivação e bem-estar espiritual, como pensar ainda em 
pertinências reservadas à teologia ou em áreas “exclusivas” das 
ciências da religião? Se para entender a religião como experiên-
cia subjetiva e como construto social é necessário levar em con-
ta teorias biológicas ou evolucionistas, como a de Maturana e 
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Varella, ou mesmo as descobertas mais recentes das ciências do 
cérebro e da neurologia, ou ainda as ciências baseadas no para-
digma da complexidade, conforme Edgar Morin, como pensar 
ainda em termos da divisão tradicional do trabalho intelectual 

entre sociologia, história, antropologia e teologia, por exemplo? 
Como manter programas em Ciências da Religião baseados qua-

se exclusivamente na contribuição da antropologia, da sociolo-

gia, da história e da hermenêutica, se atualmente praticamente 

qualquer ciência, mesmo a física e as ciências da natureza, tem 

uma pretensão de explicação e validade também para os fenôme-

nos religiosos? Porque a neurologia, a biologia cultural, a gené-

tica evolutiva não deveriam ser considera das também ciências 

da religião? Que novas interfaces e problemas esta proliferação 

de aportes cientí( cos já está trazendo tanto para as ciências da 

religião como para a teologia?

 En( m, creio que mais do que simples questões novas, 

surgiram horizontes teóricos novos (a questão ambiental, a glo-

balização, a biopolítica, a complexidade) que desa( am a teologia 

e as ciências da religião. Tenho a nítida percepção de que esta-

mos passando por um umbral e entrando numa situação radical-

mente diferente quanto aos estudos e à compreensão da própria 

religião.
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 SOBRE A COOPERAÇÃO ENTRE OS 
PROGRAMAS DE TEOLOGIA E 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO   

Prof. Dr. Luiz Carlos Susin 
PUC-RS

Em 1985, há 26 anos, nem bem saídos do regime de 
ditadura militar, começamos, no Brasil, a estruturação da atual 

Associação de Teologia e Ciências da Religião (Soter). Naquela 

ocasião José Comblin, recentemente falecido, sempre presente 

e atento aos sinais dos tempos, insistiu que a teologia deveria 

manter sua dupla ' delidade: à vida dos pobres e sua fé, por um 

lado, e à interlocução acadêmica, à sua condição universitária e 

interdisciplinar, por outro lado. Estávamos enfrentando con+ itos 

e vivendo tensões e algumas confusões vindas das comunida-

des eclesiais e das instituições eclesiásticas por questões ligadas 

à Teologia da Libertação, seus métodos e seus lugares teológicos. 

Começavam a se estruturar os primeiros programas de pós-gra-

duação, e ainda não tínhamos nem experiência e nem reconhe-

cimento da área junto ao MEC. Não tínhamos em nosso hori-

zonte nem a prioridade e nem a necessidade de aprofundarmos, 

naqueles anos iniciais, as distinções, as identidades e as relações 

entre teologia e ciências da religião. Mas sabíamos que ambas, as 

atuais “sub-sub-áreas”,  ganhariam em se manter unidas, o que 

se evidencia desde a origem no nome de batismo da Associa-
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ção. Para bem da verdade, era grande vantagem sobretudo para 
a teologia, para seu estatuto universitário, já que tínhamos muita 
gente engajada em teologia e as ciências da religião eram ainda 
debutantes. Evidentemente, com o passar dos anos e dos sucessi-
vos congressos, a� oraram algumas tensões e re� exões de fundo. 
Examinando os mais de vinte congressos da Soter, seus temas, 
abordagens, conferencistas, podemos constatar que a presença 
e a relação entre teologia e ciências da religião foram mantidas 
com equilíbrio e a fecundidade esperada, embora tenha sempre 
havido alguma reclamação de ambas as partes. 

No entanto, com o crescimento do número de Progra-
mas de pós-graduação, aumentou a necessidade de uma asso-
ciação especí� ca, que deve debater mais a fundo exatamente a 
natureza de ambas na sua relação com o conhecimento cientí� -
co, com a responsabilidade social e com o apoio do governo e do 
dinheiro público. Mesmo que a� rmações e convicções tenham 
sido expressas a meias palavras, em conversas de fundo de salão, 
proponho que nos questionemos e debatamos abertamente esses 
assuntos, caso consideremos que de fato essas questões existam. 
A� nal, perguntar não ofende. Colocar no debate em forma de 
questão é postura acadêmica. 

Em primeiro lugar, nossa relação com a CAPES e o 
CNPq, e a necessidade de sermos socorridos por bolsas. As exi-
gências acadêmicas para obtenção de reconhecimento e auxílio 
governamental têm se mostrado bené� cas para a qualidade dos 
programas. No caso especí� co da Teologia, tem colocado crité-
rios que impedem que os programas � quem à mercê apenas das 
autoridades eclesiásticas e que assumam com clareza sua res-
ponsabilidade social e acadêmica numa sociedade pluralista em 
termos de posturas religiosas. Os critérios acadêmicos exigidos 
e a disponibilidade de auxílio � nanceiro por parte do governo 
indicam que seria uma fantasia inconsistente pensar em dispu-
ta de espaço e de bolsas entre teologia e ciências da religião ou 
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simplesmente entre programas. É, a" nal, a competência no cum-
primento dos requisitos acadêmicos que importa, e esta compe-
tência pode ser conseguida, não há quem duvide, pela coopera-
ção, não pela concorrência. Na realidade a própria orientação da 
CAPES insiste na solidariedade entre os programas para que a 
área cresça junta. Eu gostaria de sublinhar esta postura: diante de 
outras áreas, somos uma área pequena, e o pior erro que come-
teríamos seria o de perdermos a ocasião de nos valorizarmos e 
crescermos, inclusive na relação com outras áreas, sobretudo das 
ciências humanas, através de formas de solidariedade entre nós. 

Isso nos remete para um requisito que coincide com 
a identidade cientí" ca de nossa subárea comum. A discussão 
parece sem " m. Se alargarmos a questão do caráter cientí" co, 
podemos discutir sobre o estatuto cientí" co das ciências huma-
nas em geral, das ciências sociais e jurídicas, da economia, sem 
sfalar, é claro, de arte, literatura e " loso" a. Questões de funda-
mento e de epistemologia, para não falar de essências, são sem 
" m. Evidentemente, a teologia que em sua história já foi rainha 
dos saberes e, diante das ciências modernas foi reduzida ao esta-
do de gata borralheira, tem mais problema para encontrar o seu 
sapatinho! Mas as ciências da religião, que se servem preferen-
cialmente das ciências humanas, da " loso" a e da literatura - até 
porque as próprias ciências humanas em busca de objetividade 
tentaram mimetizar as ciências que já foram chamadas de exatas, 
duras, etc. - a" nal também podem se obsessionar com a busca 
do sapatinho e da carruagem que lhes assegure um bom lugar no 
salão das ciências. Mesmo que carreguem na enunciação de seu 
nome o título de “ciências” ou “ciência”, seus instrumentos dei-
xam as ciências da religião quase tão expostas ao debate sem " m 
que ocorre modernamente com as ciências humanas e, inclusive, 
com a teologia. 

Por parecer mais difícil a situação da teologia, talvez 
seja mais fascinante se debruçar sobre seu caráter cientí" co. E 
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diversos dentre nós, no Brasil, temos nos dedicado a repensar o 
caráter cientí� co da teologia. No entanto, novamente a bem da 
verdade, mesmo nos tempos gloriosos da escolástica medieval, 
se reconhecia que o objeto último da teologia – Deus – é indi-
zível: “De Deus se diz o que ele não é”. Portanto, aqui, o rigor 
cientí� co está no reconhecimento do limite da própria ciência, 
na sua lógica e coerência, sabendo parar para não se tornar irra-
cional, como advertia Kant a respeito da razão como tal. À parte 
este rigor formal que é um dos elementos a serem perseguidos, 
parece mais tranqüilo a� rmar que a teologia se situa no espaço 
das ciências hermenêuticas. A hermenêutica como modo de ser 
da teologia foi um ganho do século XIX e, sobretudo, do sécu-
lo XX, a começar pela Europa, mas caracterizando a forma de 
elaborar teologias nos diversos continentes, tendo na América 
Latina alcançado um vôo de águia com a Teologia da Libertação. 
Quando Gustavo Gutierrez indica o lugar da teologia como “ato 
segundo”, trata-se de um lugar eminentemente hermenêutico. 
Mas, de novo a bem da verdade: quando se trabalha em herme-
nêutica, se buscam os instrumentos de outras áreas de conheci-
mento: história, literatura, antropologia, sociologia, psicanálise, 
etc, o mesmo que fazem as ciências da religião ao se debruçarem 
sobre o fenômeno religioso. Estamos aqui no mesmo vagão, na 
dependência de interdisciplinaridade ou ao menos de “ciências 
auxiliares”. 

Se, ao invés de renúncia ao objeto em si, de rigor for-
mal e de trabalho hermenêutico, nós nos ativermos à fé religiosa 
como objeto de ordem antropológica, comunitária e social, en-
tão incidimos numa discussão que também tem uma história, 
tem a� rmações clássicas, como o credo ut intelligam et intelligo 

ut credam de Santo Agostinho, o ! des quaerens intellectum de 
Santo Anselmo, ou ainda a distinção tomista de que a teologia 
busca pensar Deus e todas as coisas do ponto de vista de Deus, 
ou ainda contempla a natureza como obra divina, etc. O fato é 
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que, para ! car nas belas a! rmações clássicas, o intellectus � dei 
supõe um auditus � dei e, em última instância, a própria fé. Não 
há teologia sem fé, pois ela é expressão racional da fé, apolo-
gia de sua razoabilidade. E como fé é algo que não se sabe se 
se tem de forma certa, até porque não é raro ter que confessar 
honestamente que a não-fé acompanha a própria fé, a teologia 
parece se tornar uma aventura com instabilidades e não um 
conhecimento certo, muito próxima da literatura. No entanto, 
é possível formalmente manter esta caracterização: a teologia é 
a racionalidade da fé, expressão da fé em linguagens humanas, 
busca de auto-compreensão da fé e apologia de sua razoabilida-
de. Ainda que o teólogo esteja atravessando o vácuo da ausência 
de fé, ele pode recorrer com todo direito à comunidade de fé 
à qual pertence, à tradição na qual estão suas raízes. É próprio 
da fé ancorar-se numa comunidade de pertença, de tradição, de 
compartilhamento e transmissão de fé. Somente assim a teologia 
foi historicamente, antes de qualquer pretensão acadêmica, um 
serviço à comunidade de fé, às comunidades eclesiais, numa for-
ma de “intelectual orgânico” e num serviço pastoral. A teologia 
que se reduz às suas tarefas acadêmicas perde vitalidade porque 
perde seu lugar mais originário. Nesse sentido, ela também se 
parece com a literatura e a arte em geral, que encontra sua morte 
no academicismo. Lembrando novamente nosso grande mestre 
Comblin, ele via com perplexidade crítica a atual tendência da 
teologia a se preocupar mais com seu estatuto acadêmico do que 
com seu lugar originário, as comunidades de fé. 

No mundo da vida, assim como de poeta, ! lósofo e lou-
co todo mundo tem um pouco, também de teólogo todo mundo 
tem um pouco. Pode-se fazer teologia da enxada, teologia pé no 
chão, teologia das comunidades eclesiais de base, etc. No entan-
to, é na academia que a teologia se encontra com as ciências e 
pode ser elaborada como ciência hermenêutica com a dignidade 
cientí! ca de seus pares acadêmicos. É aqui que o teólogo tem 
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um partner privilegiado, o cientista da religião, do qual acaba 

não se distinguindo sob diversos aspectos. A" nal, ao lançar mão 
das ciências para fazer teologia, o próprio teólogo é um cientista 
da religião. E se teoricamente o cientista da religião não precisa 
se interrogar sobre a sua própria fé para trabalhar com ciências 
da religião, também não precisa confessar alguma forma de ate-
ísmo ou agnosticismo: por todas as áreas de conhecimento há 
cientistas que mantém sua fé, ainda que deva zelar consciente-
mente para que sua fé não inter" ra nas regras de suas investiga-
ções cientí" cas. No entanto, penso que na relação entre teologia 
e ciências da religião, a fé decide a relevância e a e" cácia social 
de ambas. Pois a relevância e a e" cácia prática também contam 
para o estatuto cientí" co do conhecimento. Da e" cácia social se 
depreende o exercício da responsabilidade social, e daí também 
o direito aos recursos públicos. 

Em termos de responsabilidade social da teologia e das 
ciências da religião, importa observar o contexto social em que 
esta responsabilidade é exercida. O fenômeno religioso maior de 
nosso tempo, que tem dado pano para manga tanto para teologia 
como para ciências da religião, não é tanto o fenômeno do ateís-
mo ligeiramente crescente, e o chamado “novo ateísmo” que não 
parece trazer argumentos tão novos, mas muito mais uma reação 
preocupada com o outro fenômeno, este sim bem maior, do cres-
cimento de expressões difusas e “líquidas” de religião, que po-
tencialmente, em circunstâncias de risco e de reação, se tornam 
formas de a" rmação fundamentalista fanática e potencialmente 
violenta. É impressionante constatar o incremento desses fenô-
menos quer em macroescala quer em micromundos por todo o 
planeta. Como um dos elementos que causam a reação dos que se 
tornam fundamentalistas religiosos está a própria ciência quan-
do pretende ser o único caminho da verdade, e então é necessá-
rio reconhecer que a arrogância das ciências, com os instrumen-
tos de objetivação, têm ajudado no caldo do fundamentalismo e 
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tem sua cota de responsabilidade social nos estragos, sobretudo 
na qualidade de vida de pessoas que acabam depauperando suas 
consciências acuadas no fundamentalismo. Evidentemente este é 

somente um possível efeito colateral da ciência quando se torna 

arrogante, não é algo essencial da ciência. O contrário é mais 

verdadeiro: a ciência tem ajudado no amadurecimento da fé. A 

vantagem de elaborar ciência da religião a partir da fé de quem 

“nela está”(Ortega y Gasset) e a testemunha é, portanto, de cará-

ter solidário, um verdadeiro serviço de quem sabe tocar feridas 

com a compaixão real pela dor. Essa responsabilidade social, em 

termos acadêmicos, é assegurada justamente pela fecunda parce-

ria entre teologia e ciências da religião. Portanto, em razão de sua 

responsabilidade social, pelas bordas, pela hermenêutica, ambas 

podem acentuar mais sua relação e até identidade nos mesmos 

sujeitos, do que sua distinção. 

Para terminar, evoco a questão da teologia e, mais re-

centemente, das ciências da religião no espaço público, inclusi-

ve com o apoio de investimentos do Estado, em três situações 

históricas emblemáticas: França, Alemanha e Estados Unidos. 

A França, como sabemos, no período turbulento da Revolução 

Francesa, depois do banimento da teologia juntamente com tudo 

o que cheirasse a instâncias eclesiásticas no espaço público, che-

gou a um clima de razoável tolerância para com as instituições 

de educação religiosa, incluída a teologia, com alguns períodos 

de novas hostilidades. Mas o Estado permaneceu radicalmente 

laico e alheio a qualquer investimento em teologia. A religião, no 

entanto, mesmo na laica França, mereceu cada vez mais estudos 

por parte das ciências humanas. Já a Alemanha, depois das fe-

ridas sociais abertas pelas lutas de caráter religioso, decidiu por 

um caminho muito diferente: juntar as teologias das diferentes 

con0 ssões cristãs no mesmo espaço acadêmico ou ao menos 

reconhecer-lhes o mesmo estatuto, como fez em relação às con-

0 ssões.  Assim o Estado, de modo geral, reconheceu a importân-
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cia social e a ajuda das teologias na paz social. E mesmo que se 
a� rme que as ciências da religião nasceram na Alemanha como 
� lhas rebeldes de teologias demasiado comprometidas academi-
camente por causa do controle da autoridade eclesiástica, elas 
progrediram juntas academicamente. Entre os resultados na 
França e na Alemanha, pode-se a� rmar que na França a teolo-
gia se desenvolveu em seu chão eclesial e pastoral, enquanto na 
Alemanha ganhou um melhor estatuto acadêmico, com a obser-
vação de que também teria se tornado menos pastoral do que na 
França. Quanto aos Estados Unidos, o respeito à Free Religion 
permitiu a multiplicidade mais ou menos pací� ca de expressões 
religiosas e certa contaminação e conformação ao livre mercado 
com uma base mais ampla do que a academia poderia dar con-
ta. Há dois resultados nesse desenho: hoje o fundamentalismo 
religioso com sintomas de fanatismo prolifera mais nos Estados 
Unidos do que na Europa em geral, por um lado, mas por outro, 
é onde teologia e ciências da religião mais cooperam em termos 
acadêmicos, de tal forma que, consultando os programas das ins-
tituições, muitas delas se apresentam num todo em que é muito 
difícil distinguir os limites de teologia e de ciências da religião. 
Os enfoques diferenciados estão nos centros e projetos de pes-
quisa, não tanto nas Faculdades e/ou Departamentos. Além dis-
so, como no caso da SOTER, mas em escala maior, as associações 
e os congressos apresentam geralmente as duas subáreas juntas. 

Em conclusão, tanto por seu objeto - o fenômeno reli-
gioso e a fé que o produz e legitima - como a relevância e a res-
ponsabilidade social e pública num mundo religiosamente efer-
vescente, como o direito ao auxílio do Estado e ao � nanciamento 
público, como também diante da necessidade de fortalecimento 
e crescimento da nossa pequena área, é absolutamente desejável 
cultivar todas as formas possíveis de solidariedade, colaboração 
e espírito de corpo entre teologia e ciências da religião. 
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Capítulo 2

DEBATES TEMÁTICOS NOS 
ESTUDOS DA RELIGIÃO
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JESUS: SÁBIO OU DEUS?
JESUS CRISTO: SÁBIO E DEUS

Prof. Dr. Wilhelm Wachholz
Faculdades EST - RS
             

Jesus Histórico e o Cristo da Fé

“Jesus: sábio ou Deus?” A primeira observação que 

necessariamente precisa ser feita diz respeito a como se aceita 

a “provocação” que o título sugere. Jesus, sábio e Deus são con-

ceitos que di% cilmente permitem uma suposta neutralidade de 

quem deles fala. Talvez – esta pelo menos foi a nossa percepção 

– o conceito mais complicado destes seja sábio. Os dois pontos 

depois de “Jesus” e o “ou” entre “sábio” e “Deus” induzem a que 

polarizemos entre “sábio” e “Deus”, como dois conceitos mutua-

mente excludentes que, então, ao % nal nos exigiriam uma opção 

entre um ou outro. Antecipamos que a opção não será em uma 

ou outra direção, mas de uma unidade interrelacional entre Je-

sus, sábio e Deus.

Temos consciência que a abordagem de Jesus como sá-

bio ou Deus poderia iniciar num estudo sobre a biogra% a e his-

tória do próprio Jesus. Ainda na atualidade, muitos estudos se 

concentram em torno da biogra% a de Jesus. Tive a oportunidade 
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de assistir alguns programas televisivos na Alemanha no ! nal 
de 2010 e início de 2011 sobre “Quem foi Jesus”. Não existem 
mais dúvidas sobre se Jesus histórico realmente existiu. O que 
continua são várias perguntas e especulações em torno de sua 
biogra! a. Citamos somente quatro: Maria, mãe de Jesus, poderia 
ter tido relações sexuais com outro homem e, José, já ser mais 
velho, aceitado a “paternidade” de Jesus. Jesus, por assim dizer, 
teria enganado Pedro Cirineu, fazendo-o carregar a cruz e, ao 
! nal, inclusive sendo cruci! cado em seu lugar. Também ainda 
se especula – e também isso não e novo! – que, caso Jesus tives-
se sido realmente cruci! cado, ele poderia não ter morrido, mas, 
após ter sido deitado inconsciente na sepultura, teria retomado 
a consciência três dias depois e saído da sepultura sem ser nota-
do. Finalmente, vários outros “evangelhos” teriam sido escritos, 
contando a “verdade” sobre Jesus, mas a Igreja medieval teria 
deixado estes escritos desaparecerem ao não ! nanciar sua ma-
nutenção e publicação.

Perguntas e especulações como estas não são novida-
des a respeito de Jesus. Não será nosso objetivo entrar no debate 
destas questões. Contudo, estamos cientes que tais debates estão 
estreitamente ligados ao nosso tema. A! nal, se tivéssemos que 
admitir que tudo o que foi narrado é fruto de fraude que precisa 
ser puri! cada pela exegese e história, Jesus não poderia ser con-
siderado mais do que um mestre sábio, que se destacou em sua 
época, razão pela qual a história lhe reservou um espaço. Neste 
caso, a sabedoria de Jesus facilmente correria o risco de ser asso-
ciada a conhecimento, intelecto, razão, racionalismo, educação, 
possuindo certo caráter elitista. Não causa estranhamento que 
os maiores debates e resistências do Jesus da fé, ou em outras 
palavras, Jesus como Deus, ocorreram na época do iluminismo 
e racionalismo dos séculos XVIII e XIX. Para o iluminismo era 
fundamental o uso da razão. Kant defendeu a autonomia (au-

tos = “si próprio”; nomos = lei) contra a heteronomia (heteros = 



89

CAPÍTULO 2 – DEBATES TEMÁTICOS NOS ESTUDOS DA RELIGIÃO

estranho/estrangeiro; nomos = lei) (KANT 1996:100; TILLICH 
1986:47-48). Se conhecimento for associado à autonomia e a fal-

ta de conhecimento ou imaturidade à heteronomia, acabamos 

pressionando a cristologia e a própria antropologia no sentido de 
que elas têm plenitude numa suposta na autonomia1.

O problema está no fato de se a% rmar a possibilidade 

de uma maturidade autônoma. Contra isso, contudo, a que se 

a% rmar que, assim como não somos in% nitos, também nunca 

seremos completamente autônomos e maduros. Tillich a% rma 

que somente podemos falar de autonomia a partir da teonomia. 

“Quando a autonomia adquire consciência de seu fundamento 
divino, passa a ser teonomia. Ao perder essa dimensão teônoma, 

degenera em simples humanismo.” (TILLICH 1986:49)

Este “simples humanismo” do qual Tillich fala incidiu 

sobre a discussão cristológica do racionalismo. Desde o ilumi-
nismo, o Jesus de Nazaré passou a ser um “problema”. Se quiser-
mos dizê-lo de outra forma, é com o iluminismo que se passa a 
procurar os restos mortais de Cristo: será que ele realmente res-
suscitou? (NAGEL 1962:148; DREHER 1999: 132). É do século 
XIX a pregação de que a moral da história (!) da ressurreição de 
Cristo é que não se deve sepultar pessoas vivas. É também neste 
século que se substitui o enunciado cristão “sacerdócio geral de 
todos os crentes” por “sacerdócio geral de todos os virtuosos”. Os 
virtuosos eram compreendidos como os membros do Reino de 
Deus (BEYREUTHER 1968: 88-89). A % nalidade do culto era o 

doutrinamento e fomento da virtude. Era necessário doutrinar 
a comunidade com verdades da fé através da pregação. O pres-
suposto era de que os conteúdos da fé poderiam ser reconhe-
cidos pelo caminho racional, por isso se valorizava somente as 
coisas que poderiam ser captadas racionalmente (ALBRECHT 
1995:48).

1 Para aprofundamento, veja HAILER 1997:68-87, 242-262.
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Para este � m, um Jesus “naturalmente” sábio se encai-

xa bem! A� nal, sabedoria foi associada a conhecimento e inteli-

gência. Sabedoria é necessária para educar para a virtude, para 

a “boa moral”. Em decorrência disso, Igreja e escola foram colo-

cadas no mesmo nível (quando esta não colocada acima daque-

la): ambas deveriam introduzir as pessoas numa vida virtuosa. O 

conceito de Deus, então, foi adaptado. Deus foi compreendido 

como aquele que, neste mundo, protege bondosamente a pessoa 

e a recompensa de acordo com suas virtudes. O ideal de vida 

pregado era a abnegação, simplicidade e honradez. Estes subs-

tantivos eram tidos como sinônimos para uma vida cheia de paz 

e para uma alma serena (BEYREUTHER 1968:88-89; ALBRE-

CHT 1995:48).

A educação era considerada necessária para possibilitar 

a maturidade do ser humano, ou seja, sua autonomia. Aliás, con-

cebia-se que, pela educação, se chegaria à harmonia social. Nesta 

esteira, Deus foi representado como educador, que educa através 

de diferentes etapas, até que o ser humano chegue à maturidade 

(TILLICH 1986:59). Em coerência a isso, “Jesus passou a ser o 

grande mestre da sabedoria e da virtude, um precursor da Ilus-

tração que quebrou as cadeias do erro.” (DREHER 1999: 132). 

Jesus é concebido não como salvador, mas como arquétipo mo-

ral de vida divina a ser imitado e a religião nada mais do que um 

sistema moral fundado na imitação das virtudes de Jesus. Deus 

não desce em Jesus ao ser humano, mas o ser humano, dotado 

de livre-arbítrio e autonomia, sobe em direção a Deus (TILLICH 

1988: 260-265; DREHER 1999: 133-134)2.

Introdutoriamente, contextualizamos a problemática, 

chamando a atenção que o conceito sábio é o “� el da balança” 

de nosso tema. Se aceitarmos a “provocação” do iluminismo e 

2 Sobre as críticas levantadas pelo iluminismo, veja também WESTHELLE, 
2008:73-87.
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positivismo, associando sábio à educação, razão, moral etc., % ca-
ríamos pressionados a debater a mútua exclusão de sábio e Deus. 
Nosso argumento, contudo, não é o da exclusão mútua, mas o da 
interunidade entre os conceitos propostos.

O Jesus Histórico e o Jesus da Fé

O pensamento iluminista atingiu em cheio a cristolo-
gia. Obviamente não se pode culpar unilateralmente o século das 
Luzes pelas perguntas levantadas e respostas dadas ao tema da 
cristologia. É da natureza da cristologia a tensão entre o Jesus e 
o Cristo. Ainda assim cabe a observação de que a cristologia não 
permite uma redução à jesuslogia. Jesus Cristo é sempre “objeto” 
da fé. A resposta de Pedro “Tu és o Cristo” (Mc 8.28) implica 
no risco da fé. Cristo não pode ser encontrado puramente pela 
pesquisa histórico-cientí% ca. Por esta via, encontramos sempre e 
tão somente o Jesus histórico (BRAATEN 1990:462-4643). A fé 
não exclui o Jesus histórico, a% nal, é pelo “signo” – neste caso o 
Jesus histórico –, enquanto palavra externa de Deus, que temos 
acesso ao Cristo da fé.

A cristologia, portanto, sempre precisa ser compreen-
dida entre os dois pólos: o Jesus histórico e o Cristo da fé. Uma 
opção unilateral em direção ao Jesus histórico resulta no histo-
ricismo positivista ou no fundamentalismo bíblico (BRAATEN 
1990:464). Contrariamente, uma opção unilateral pelo Cristo 
que ignora sua historicidade leva a uma espiritualização que, ge-
ralmente, se manifesta no dualismo neoplatônico, que exalta a 
alma em detrimento do corpo.

O método histórico-crítico colaborou com a exegese 
no sentido de fazer uma cristologia a partir de baixo. Ela não 
permite uma cristologia que parta de uma metafísica, mas que 

3 Veja também SCHWEIZER 2003.
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parta do Jesus histórico. Existe atualmente grande consenso so-
bre esta forma de fazer cristologia. A� rmar a cristologia sem em-
basamento na história de Jesus torna vazia e especulativa toda e 
qualquer teologia. Evidentemente, ao se sugerir uma cristologia 
de baixo, pode-se terminar numa cristologia baixa, ou seja, uma 
jesuslogia que não subsidiaria a fé cristã (BRAATEN 1990:466-
468). De outro lado, ignorar o Jesus histórico redundaria na 
negativa da encarnação do Verbo, ou seja, da mensagem, Boa-
-Nova. Schmidt, a este respeito, observa que “a revelação de Deus 
não transmite ao ser humano verdades atemporais e abstratas: 
ela quer, isto sim, tornar-se realidade concreta em cada um.” 
(SCHMIDT 1982:79). Em resumo, teríamos como resultado não 
mais o Totalmente Outro pro me/pro nobis, mas um igual, im-
potente a mim que, portanto, não mais poderia ser salvador pro 

me/pro nobis.
A cristologia a partir de baixo não deveria impedir 

uma “cristologia alta”, como a de� ne Braaten, para quem “[...] 
a re! exão cristológica é um processo hermenêutico em que os 
movimentos ‘a partir de cima’ e ‘a partir de baixo’ não são mu-
tuamente excludentes, e sim dialeticamente relacionados numa 
compreensão abrangente da identidade e do signi� cado da pes-
soa de Jesus, o Cristo.” (BRAATEN 1990:468).

A pessoa de Jesus Cristo não permite nem um movi-
mento hermenêutico descolado de baixo, nem vice-versa. Os 
dois movimentos, a partir de cima e de baixo, não podem ser 
limitados exclusivamente ao tempo de vida de Jesus Cristo. O 
estar à direita de Deus não pode nunca ser entendido como au-
sência na atualidade. Braaten a� rma com propriedade que a “[...] 
contemporaneidade de Cristo signi� ca que o Espírito Santo atu-
aliza a presença de Cristo através da fé [...].” E mais:

É o Espírito que tira o Jesus histórico da distância 
da história passada e o situa, como Cristo vivo, no contexto 
existencial do momento presente. [...] O Espírito é o poder 
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interior da viva voz do evangelho (a viva vox evangelii) que pode 
ser ouvido em, com e sob a pregação da Igreja. (BRAATEN 
1990:463)4

A  Messianidade e Divindade de Jesus Cristo

A pergunta de Jesus como Deus nos coloca a questão se 

Jesus mesmo se autodenominou de Messias. Estudos de exegese 

histórico-crítica chegaram a resultados completamente opostos 

a este respeito. Enquanto há quem a& rme que o próprio Jesus se 

anunciou como Messias e Filho de Deus, há também os que a& r-

mam que foi a Igreja primitiva que atribuiu a ele este título. Isso, 

no entanto, não invalida a messianidade de Cristo. A& nal, não se 

pode deduzir a messianidade de Cristo apenas de sua pregação 

– neste caso, teríamos que aceitar uma enormidade de messias 

ou sábios ao longo da história da humanidade –, mas pelo fato 

de Ele também ser portador do Reino de Deus o qual, com Ele, 

irrompe entre a humanidade através do evento da cruz.

O evento da cruz é decisivo para se falar de Jesus como 

somente “sábio”, ou também como “Deus”. Contudo, a cruz nos 

coloca em enorme di& culdades, pois incita a pergunta: se Jesus 

é Deus e morreu na cruz, & camos sem Deus? A isso terá que se 

responder que Deus morre sim, mas paradoxalmente não deixa 

de ser Deus enquanto morto. O problema, neste caso, é que par-

timos do conceito de existência que determina o conceito ser. 

Algo somente é se existe. Deus, contudo, não pode ser reduzido 

à existência. Se não concordássemos com isso, ou teríamos que 

4 Semelhantemente, Schmidt a& rma que o Espírito Santo presenti& ca Cristo 
todos os dias. O Espírito Santo é a ponte que supera a distância temporal do 
Jesus histórico para nós hoje. Cf. SCHMIDT 1982:79,82-83.



94

PARA ONDE VÃO OS ESTUDOS DA RELIGIÃO NO BRASIL?

rea� rmar o docetismo5 ou fazer coro às vozes que proclamaram 
que “Deus morreu”, ou seja, não teríamos mais Deus. Ou, preci-
saríamos “ressuscitá-lo” em sentido antropocêntrico-racionalis-
ta.

Para a comunidade primitiva, a ressurreição, eviden-
ciada através do túmulo vazio e das aparições do ressurreto, se 
tornou prova da messianidade de Jesus. Na ressurreição, é posta 
a prova de que o Jesus histórico e o Cristo da fé são um só. A 
ressurreição motiva a comunidade primitiva a anunciar o Cristo 
cruci� cado e ressurreto como evento escatológico que, parcial-
mente, como antecipação do reino escatológico futuro, já se rea-
liza aqui e agora (BRAATEN 1990:479). Assim, cruz e ressurrei-
ção, morte e vitória são experienciadas simultaneamente, como 

o constata Comblin. E, como tais, garantem o destino � nal da 
humanidade: vitória sobre a morte (COMBLIN 1985: 257-259), 
morte da morte, � m da injustiça, reinado de paz.

A messianidade de Cristo somente pode ser a� rmada 

a partir da fé. Isso será sempre assim no âmbito do cristianismo 
em face da ocultação de Deus na cruz. Onde a razão enxerga 
somente derrota, a fé enxerga vitória e esperança. Baillie, refe-
rindo-se à teologia de Lutero, caracterizou a ocultação de Deus 
visibilizada na cruz, da qual a fé se nutre, como “imediação me-
diada” (BAILLIE, apud WATSON 2005:110). A cruz, o reino de 
Deus e o próprio Jesus Cristo precisam ser compreendidos para-
doxalmente. Braaten a� rma sobre isso:

5 Para o docetismo (do termo dokein = parecer), Jesus Cristo somente parecia 
ter corpo humano e só pareceu sofrer e morrer. O docetismo, sob o princípio 
gnóstico, segundo a qual a matéria é má, não podia conceber que Deus, na en-
carnação, pudesse assumir o corpo (matéria) humano, pois isso representaria, 
no mínimo, a anulação da própria divindade. Cf. HÄGGLUND 1995:18,31-
34; BRAATEN 1990:485.
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A vinda do reino na cruz mantém o reino oculto na his-

tória e só pode ser vista com os olhos da fé. Se deixamos a fé de 

lado e olhamos para a história com olhos ordinários, não encon-

tramos provas convincentes de que o reino de Deus já veio. [...]. 

A fé cristã primitiva manteve a tensão entre duas vertentes. De 

acordo com a verdade da fé, o reino de Deus já chegou em Cristo. 

Isto se encontra em tensão com a verdade sobre a história de que 

o reino ainda não veio. A despeito de todo o entusiasmo gerado 

pela Páscoa, os primeiros cristãos reconheceram que o reino de 

Deus se sobrepunha ao reino deste mundo e que eles tinham que 

viver de modo esperançoso e realista ao mesmo tempo, como 

cidadãos de dois âmbitos ou eras ainda em con' ito. A realidade 

plena do reino de Deus foi, assim, dividida num já e num ainda 

não. A Páscoa é o sinal do já. Porém, a estória do reino não se 

limita à Páscoa. Esta constitui apenas as primícias. Há ainda a 

parousia por vir, o advento * nal de Jesus para julgar os vivos e os 

mortos, o poder vindouro do futuro de Deus em glória, até que 

Deus seja tudo em todos.

Se a realidade da vinda do reino de Deus se resumisse 

à consumação ocorrida na Páscoa, não haveria muita esperança 

para o mundo real em que as pessoas vivem. O reino seria tão es-

piritualizado, que perderia contato com as lutas humanas de vida 

e morte, pecado e sofrimento. [...] Enquanto isso, o senhorio de 

Cristo está oculto sob a cruz, garantido pela ressurreição, vivo no 

Espírito, atestado pela fé e atuante através da Igreja na contesta-

ção dos poderes que ainda campeiam contra Deus neste mundo. 

Mas o que agora está oculto na história será revelado em glória 

quando, por * m, o mundo chegar a sua consumação no futuro 

do reino vindouro de Deus (BRAATEN 1990:481-482).

A identi* cação de Jesus com Deus pela Igreja primitiva 

tem sua origem no querigma pascal. A cruci* cação e morte de 

Jesus colocaram aos primeiros cristãos um problema: tratava-se 

de fracasso do rei e reino prometidos ou exatamente sua consu-
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mação? A ressurreição de Jesus deu a certeza aos cristãos primi-

tivos de que, ao revelar-se e paradoxalmente ocultar-se na cruz, 

aparentemente como fracassado, o Reino de Deus estava se reali-

zando de forma oculta à razão, mas “visível” à fé. Portanto, assim 

como Deus se revelou e paradoxalmente se ocultou em Cristo, o 

reino de Deus é inaugurado com Cristo, contudo, somente “vi-

sível” para fé. A partir desta compreensão Deus foi identi� cado 

com o nazareno. Pelo fato de o evento da cruz não signi� car der-

rota, mas, ao contrário, inauguração do Reino e o evento de� -

nitivo da salvação, ocultos à razão, mas visíveis à fé, ocorreu a 

identi� cação de Jesus com Deus. Se Jesus é a personi� cação da 

salvação, logo Jesus somente poderia ser o próprio Deus, e não 

algo menos ou menor (BRAATEN 1990:483-484)6.
Na pregação de Jesus, o anúncio era da proximidade da 

inauguração do Reino de Deus. Portanto, a própria pregação de 

Jesus se constituiria em chave hermenêutica para o deciframento 

do mistério do Reino. A morte e ressurreição, � nalmente, seriam 

a chave que abriria o mistério: o Reino fora inaugurado (BRA-
ATEN 1990:484). A cruz, enquanto símbolo de morte e vitória 
(COMBLIN 1985:259-260), não permite a desistorização/espi-

ritualização do reino, pois ela está � rmada no solo da história 

humana. Ou seja, a cruz sempre aponta a dimensão do pecado 

e da � nitude da humanidade. Ao mesmo tempo, por também já 

inaugurar sinais da presença do reino de Deus, ela se constitui 

em denúncia do pecado, violência, injustiças, mortes e já traz, 

em sinais que brotam da fé, a morte da morte, a paz, a solidarie-

dade, a vida.

6 Cf. também LOEWENICH 1988:21-44, 111-129; EBELING 1988:180-193; 
MOLTMANN 1993:225-229.
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Deus X Sábio; Fé X Razão

De alguma forma, a pergunta “Jesus: sábio ou Deus” 
nos remete às experiências da cristandade em seus primeiros 

séculos. Estes três conceitos permitiriam ainda outras varian-

tes como, por exemplo: “Jesus, o sábio de Deus”, “Jesus, o sábio 
Deus”, “Jesus-Deus, o sábio”. Estas e outras possíveis variantes 
nos colocam diante do tema das assim denominadas heresias 
cristológicas, desde o docetismo até o seu oposto extremo, o 
ebionitismo7. Em ambos os casos, em comum está a negação da 

encarnação real de Deus no humano Jesus, pois humanidade e 

divindade são radicalmente afastados e separados.

A tensão cristológica reapareceria no século XIX no 
âmbito protestante. Se os atributos divinos foram comunicados 
à natureza humana, não se poderia também a* rmar o contrário? 
Ou seja, se � nitum capax in� niti, também não poderia ser o in-

� niti capax � niti? Em outras palavras, não poderia o Deus in* -
nito, na encarnação, sujeitar-se ao * nito? Não poderia também 
o Logos, ao se esvaziar, assumir a forma limitada da humanida-
de? Esta concepção e variantes da mesma, contudo, poderiam 
trazer novamente o problema antigo de volta: na encarnação, 
a divindade poderia * car diluída na humanidade de Cristo, ou 

7 Ao contrário do docetismo, o ebionitismo, concebia Jesus como mero hu-
mano, não sendo, absolutamente divino. Jesus era considerado Messias, mas 
enquanto humano. Por ter nascimento de José e Maria – negava-se o nasci-
mento virginal – Jesus não podia ser Deus. O ebionitismo foi sucedido no 
século III pelo adocionismo. Diferente do ebionitismo, não negava da di-
vindade de Jesus. Jesus era realmente divino, contudo, é divino por ter sido 
adotado por Deus. Negava-se, no fundo, também a encarnação, pois se nega-
va o movimento do divino “descendo” e assumindo a humanidade. Ao invés 
disso, o caminho era da ascensão: pelo desenvolvimento espiritual e moral de 
Jesus, este se torna Deus por alcance de semelhança de nível com Deus. Cf. 
BRAATEN 1990:485-487; HÄGGLUND 1995:26, Sobre cristologias posterio-
res (arianismo, apolinarismo, nestorianismo), cf. BRAATEN 1990:487-492.
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seja, Deus poderia � car ausente ao encarnar em Cristo. E este foi 
um dos perigos característicos da teologia do século XIX que, 
repousando sobre a crítica racionalista, quis livrar-se do Cristo 
dos dogmas e rea� rmar o Cristo histórico (BRAATEN 1990:497-
499). Braaten a� rma que

O dogma da encarnação continua a advertir a Igreja 
contra toda solução do paradoxo cristológico que provenha da 
esquerda ebionita-adocianista ou da direita docético-mono� sita. 
Ao a� rmar as naturezas divina e humana, bem como atributos 
divinos e humanos, a respeito do Senhor único Jesus Cristo, esta-
mos dando expressão ao conhecimento da fé de que Deus entrou 
na história como o poder de salvação � nal da humanidade e do 
cosmo. O dogma pode ajudar a Igreja a discernir a diferença en-
tre heresias à direita e à esquerda, passadas e presentes. [...] Em 
termos de hermenêutica, a ortodoxia é sempre uma espécie de 
construção ex post facto (BRAATEN 1990:500).

Isso não signi� ca que o dogma não tenha valor. A ques-
tão central não deverá ser a da intocabilidade do dogma, ou seja, 
se o dogma deve ser ou não questionado, mas por que deve ser 
questionado. Neste caso, a resposta deverá estar na própria his-
tória da constituição do dogma. O dogma cristológico não sur-
giu para ser congelado na história, mas surgiu para dar respos-
tas frente às ameaças de heresias. Portanto, o dogma não pode 
ser desistorizado. O dogma não está a serviço do dogma, mas a 
serviço do próprio paradoxo cristológico, isto é, do paradoxo da 
aparição da divindade-humanidade sob as condições da história 

e existência. E isso deverá ser extremamente importante para o 

nosso tema: “Jesus, sábio ou Deus”.

Não nos livramos – se é que isso é possível! – da tensão 

entre a esquerda ebionita e direita docética, entre Antioquia e 

Alexandria. De um lado, via racionalismo, Jesus foi reduzido a 

modelo de virtude e sabedoria e a exemplo de moral. Por isso, o 

interesse maior sobre Jesus repousava em estudos biográ� cos a 
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seu respeito. De outro lado, o ebionismo buscou uma abordagem 
de cunho mais metafísico e especulativo, o Cristo da fé como 
idéia (BRAATEN 1990:502-503).

O signi# cado histórico de Jesus é ponto crucial para en-

tender a seu respeito. Neste caso, Jesus de Nazaré signi# cou Cris-

to, salvador, senhor, # lho de Deus. Isso nos remete novamente 

ao início de nossa abordagem, a saber, de que para os primei-

ros cristãos, o evento histórico da ressurreição e seu signi# ca-

do não podem ser dissociados. Como a# rma Braaten, “a fé não 

era a base da ressurreição; antes, a ressurreição era a base da fé.” 

(BRAATEN, 1990:509). Não existem provas sobre a ressurrei-

ção de Jesus e certamente seria vão procurá-las. O fato é que a 

mensagem da ressurreição passou a fazer sentido no horizonte 

existencial, tornando-se símbolo de esperança e, desta forma, 

tornou-se força transformadora para os cristãos. Se assim não 

fosse, a morte de Jesus teria simplesmente posto # m à vida de Je-

sus, ou inversamente, teria produzido uma escatologia escapista, 

sem signi# cado para o “já” aqui. Só o ensino e sabedoria de Jesus 

não teriam produzido a esperança de um futuro transformador 

que não tem sua inauguração na própria história e existência 

humanas.

Outro elemento importante para se poder responder à 

questão “Jesus: sábio ou Deus”, está na compreensão da histori-

cidade de Deus. Pela encarnação, a# rma-se que Deus adentrou a 

história. Para a compreensão bíblica, a participação de Deus na 

história não era um problema. O problema se dá a partir do mo-

mento em que categorias da # loso# a grega adentraram o pensa-

mento cristão. Para os gregos, Deus não é dinâmico, vivo, auto-

-revelador e auto-comunicador. Diferentemente, o Deus cristão 

(e judaico) se envolve, por sua própria liberdade, no mundo da 

matéria e no desenrolar da história (BRAATEN 1990:516-517)8. 

8 Aqui cabe lembrar que se pode falar da morte de Deus na cruz, pois, segundo 
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Enquanto o Deus imutável grego não tem rosto, o Deus cristão 

se mostra morrendo na cruz (MOLTMANN 1997:445-451). O 

fato de Deus se fazer carne implicava que se sujeitava a todos os 

predicados da encarnação, inclusive a cruz.

A Martim Lutero deve ser credenciado o fato de realizar 

a mais signi� cativa ruptura com o modelo misto que preservara 

elementos da fé cristã, mas aceitara aspectos da metafísica gre-

ga. O Deus verdadeiro somente pode ser concebido a partir do 

Cristo cruci� cado. A cruz de Cristo é, então, o lugar da revelação 

de Deus e, paradoxalmente, seu sofrimento na cruz é lugar de 

seu ocultamento. Ao ocultar-se na cruz, Deus paradoxalmente 

se revela, ou seja, revela “humanidade, debilidade, tolice” (LU-

TERO 1987:49), ocultando sua divindade, glória, majestade. As-

sim, Deus se visibilizou ao se ocultar e somente ao se ocultar, se 

visibilizou. A cruz é, então, “máscara” ou “véu” utilizado para sua 

auto-revelação.

Assim, não basta nem adianta a ninguém conhecer a 

Deus em glória e majestade se não o conhece também na humil-

dade e na ignomínia da cruz. Desta maneira, ele destrói a sabe-

doria dos sábios, etc., conforme diz Isaías: “Verdadeiramente tu 

és Deus abscôndito.” (LUTERO 1987:50)9

A partir da teologia da cruz, Lutero caracterizou a reve-

lação de Deus como sendo sub contrario. Desta forma, ele inau-
gurou uma nova concepção cristológica, segundo a qual Deus 
não exclui o que lhe é contrário, por exemplo, a matéria ou forma 

humana, mas o assume, de tal forma que estabelece permuta de 

qualidades de natureza e destino. Assim, história e sentido são 

o Concílio de Calcedônia, Maria é mãe de Deus, ou seja, theotokos, enquan-
to os nestorianos a� rmavam ser Maria somente Christotokos. Cf. BRAATEN 
1990:518.
9 Veja também WESTHELLE 2008:106-116.
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indissociáveis em Deus. Por isso, a cruz (história) aponta para 
o seu contrário, ou seja, vida (sentido). A encarnação é, então, 

para Lutero, fröhlicher Wechsel (permuta alegre); ao sujeitarem-

-se à cruz, os humilhados são exaltados, ao serem injustiçados, 

os injustiçados recebem a justiça, ao morrerem, os mortos têm a 

vida (BRAATEN 1990:518-519 BAYER 2007:163-166).

Este aspecto é deveras importante para nosso tema, 

pois, se optássemos pela a* rmação “Jesus, o sábio de Deus”, 

poderíamos indicar uma subordinação de Jesus a Deus. Neste 

caso, retornaríamos ao problema de sobrepormos o signi* cado 

funcional de Jesus ao seu caráter ontológico (BRAATEN 1990: 

520-521). Jesus seria não mais que um sábio mestre – talvez até 

superado ou superável! – e facilmente também não mais salva-

dor pro me/pro nobis. Esta concepção heroísta de Jesus, contudo, 

leva a um vazio, pois, * nalmente, Jesus não seria mais do que 

mera autoprojeção.

Para Lutero, o ser de Deus na cruz, que é paradoxalmen-

te também o seu não ser, não permite um conhecimento de Deus 

pela metafísica. A exclusão da metafísica por Lutero se dá pelo 

fato de que esta representa um caminho de conhecimento direto 

de Deus. Deus, contudo, não se dá a conhecer de forma direta e 

imediata, mas somente de forma indireta e mediada. Isso pode 

ser percebido na cruz. Na cruz, se evidencia que Deus se oculta 

ao se instrumentalizar do * nito. Ao mesmo tempo em que se ins-

trumentaliza, se oculta nos próprios instrumentos de mediação. 

Por isso, o conhecimento de Deus pelo caminho da metafísica 

é especulação (LOEWENICH 1988:21, BAYER, 2007:148-149). 

Da mesma forma, Deus também permanece oculto atrás dos 

acontecimentos históricos. Tentar ler a vontade de Deus direta-

mente a partir da história é pura ilusão e não seria “sabedoria”, 

pois sabedoria é sempre sub contraria. Aliás, se olharmos para a 

história e para a natureza, teremos somente a face da terrível ma-

jestade de Deus. A única revelação absoluta de Deus ocorre em 
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Cristo. Ainda assim, como já frisamos acima, também em Cristo, 

Deus se oculta (PINOMAA 1964:69).

O conhecimento de Deus somente pode se fundar na 

tese de que “o in� nito é capaz de abranger a si mesmo e o � ni-

to numa unidade dialética de opostos.” (BRAATEN 1990:526). 

Compreender Jesus não somente como sábio, no sentido ra-

cionalista e lógico, mas também Deus, senhor, salvador etc. so-

mente é possível a partir da própria dinâmica interrelacional da 

trindade de Deus. Deus é trindade interrelacional que, por assim 

sê-lo, se projeta para fora de si, para dentro do tempo e espaço 

para relacionar-se com a humanidade, visando à reconciliação.

Finalmente, a pergunta por Jesus como Deus ou “so-

mente” sábio, remete à questão da preexistência de Cristo com 

Deus. A preexistência precisa ser compreendida como parte in-

tegrante do mito da encarnação. A encarnação tem como � na-

lidade a salvação da humanidade. A salvação não poderia estar 

fundada num ser humano. A própria biogra� a de Jesus não po-

deria ser simplesmente uma soma de atos de um ser humano. 

Por isso, se precisa falar da presença de Deus em todos os eventos 

em torno de Jesus, a saber, o nascimento virginal, a cruci� cação, 

da descida ao mundo dos mortos, a ressurreição, a ascensão, o 

assentamento à direita de Deus e sua vinda em glória. Em todos 

estes eventos, Jesus é Deus, pois Deus não pode estar ausente do 

plano de salvação que é seu.

A concepção pelo Espírito Santo aponta que Deus é au-

tor da salvação. A cruci� cação ressalta o auto-esvaziamento de 

Deus, a transição da glória para a humilhação, pois a salvação 

não poderia ser posta em movimento por terceiros, mas Deus 

próprio precisa ser seu autor. Semelhantemente, a descida à mo-

rada dos mortos (hades) aponta, de um lado, para a dimensão da 

humilhação que Deus assume sobre si por amor à humanidade 

e, por outro lado, que a promessa da salvação se destina para os 

que estão na eternidade, pois Deus é senhor de vivos e mortos. 
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A ressurreição, por sua vez, indica que quando Deus é morto na 
cruz, Ele não deixa de ser. Ou seja, quando tudo indica que não 
existe mais força para a vida, a vida ressurge como promessa para 
dentro da $ nitude. Ressurreição e ascensão, 40 dias após aquela 

– o número 40 está associado à salvação na Bíblia! – indicam, 

bem de acordo com a linguagem mítica e simbólica, que o início 

e o $ m de Jesus sobre a terra é um mistério para o qual a história 

não tem chave para desvendar. Ambas indicam que as derrotas 

veri$ cadas na história não são de$ nitivas. O assentamento de Je-

sus ao lado direito de Deus indica que Cristo é Deus, por isso, 

participa da glória, do poder e governo de Deus sobre o cosmos. 

Finalmente, a vinda de Cristo em glória é a revelação $ nal do 

destino da humanidade, de forma que injustiças, pecados, morte 

não são de$ nitivos, ou seja, que a história não é juíza de si pró-

pria (BRAATEN 1990: 528-539).

Finalmente, chegamos a um ponto fundamental sobre 

a identidade de Jesus que é o tema do exclusivismo cristão. Atos 

4.12 não deixa dúvidas: “E não há salvação em nenhum outro; 

porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado en-

tre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.” O que fa-

zer com tal palavra numa realidade de diálogo macro-ecumênico 

em que Jesus é somente um caminho entre outros?10 Neste caso, 

obviamente seria muito mais fácil optar por Jesus como sábio, 

e não como Deus, pois, em princípio um sábio pode co-existir 

ao lado de outro sábio. A universalidade de Jesus associada a 

sua unicidade com Deus di$ cultam os argumentos de cristãos e 

teólogos antiexclusivistas que recebem respostas, quase sempre 

cabais e rápidas, de neoevangelicais e fundamentalistas. Eu me 

associo aqui àqueles que não têm uma resposta rápida demais a 

esta questão. Obviamente, isso demandaria uma nova palestra, 

10 Para aprofundamento sobre cristologia e ecumenismo, veja VON SINNER 
2003 e MOLTMANN 1993: 366-382.
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já que as posições de ecumenistas são plurais a este respeito. Por 

falta de espaço e competência, não vou me aventurar a uma aná-

lise mais profunda, mas somente a uma pista, com a qual encerro 

minha colaboração.

A identidade de Jesus, desde sua aparição no Jesus his-

tórico até hoje, não é uma identidade fechada nem uniforme. 

Mais do que isso, sua (re)de� nição se dá pela tensão polar entre 

sujeito e objeto. Ou seja, dizer algo sobre Jesus não é só dizer 

algo sobre ele, mas também é dizer algo sobre quem diz. O pró-

prio Jesus provavelmente não se apresentou como Cristo, Filho 

de Deus, Logos, senhor, salvador, messias, mas a comunidade 

primitiva assim o confessou porque Ele assim o percebeu (BRA-

ATEN 1990:543-545). Logo, “sujeito” e “objeto” não podem ser 

dissociados. Isso vale também para o nosso enunciado: “Jesus, 

sábio ou Deus”. É enganosa a idéia de que Deus é objeto puro de 
nossa fala. A nossa fala nos torna objetos de nós próprios. Assim, 
o sujeito falante que a� rma que Jesus está morto e foi sepultado, 
e de lá não saiu, carrega consigo próprio a desesperança e morte, 
sendo que Jesus não lhe é mais do que “somente” sábio, ou em 
hipótese “pior”, ex-sábio. Para quem Cristo foi morto, sepultado, 
ressuscitou e ascendeu aos céus, Ele assim o é pela fé, fé que o 
move na esperança e vida11.

A con� ssão de Jesus como senhor, salvador, messias, 
contudo, não justi� ca o exclusivismo fundamentalista em nome 
de uma cristologia guerreira e estática. Assim como Deus encar-
nou para dentro da cultura judaica – Deus falou aramaico! – a 
con� ssão de Jesus precisa ser encarnacional. Cada cultura preci-
sa perguntar à sua própria maneira: “És tu aquele que está para 

11  Meslin, citando Sabatier, lembra que Deus não é fenômeno observável fora 
de si mesmo, nem verdade demonstrável pelo lógica racional. Deus somente 
pode ser encontrado no coração. Por isso não podemos separar experiência 
religiosa do sujeita que experimenta; Deus somente é uma “realidade” na ex-
periência que o crente dele faz. MESLIN 1992:100,104.
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vir, ou vamos procurar outro?” (Mt 11.3) Jesus precisa ser Deus, 
onde o deus do capitalismo mata. Jesus precisa ser o sábio, onde 
os sábios se aliam aos poderosos para tornarem povos massas 
de manobra. Jesus precisa ser o libertador, onde a fome, guerras, 
desigualdades sociais escravizam. Jesus precisa ser singular para 
que as igrejas cristãs se deixem unir em laços de ecumene como 

corpo de Cristo. Jesus precisa ser plural, para que as pluralida-

des, por exemplo, cristianismo e islamismo, Bíblia e Corão dia-

loguem sobre suas pluralidades.

Considerações Finais

O sábio Jesus evoca a sabedoria que é loucura à sabedo-

ria racional humana. Por isso, Jesus somente pode ser sábio se for 

o sábio Deus, totalmente revelado na cruz, onde, paradoxalmen-

te, Deus não é Deus, sabedoria sub contrario, pois se oculta como 

Deus. Na cruz, sendo Deus, Deus é, paradoxalmente, não Deus.

Todo saber de Deus é saber na fé. Reduzir Cristo a mo-

delo e exemplo de sabedoria e moral, é reduzir cristocentrismo 

a antropocentrismo e inaugurar um grande vazio antropológico. 

Esta solução parece, num primeiro momento, bastante tentado-

ra, contudo, evidencia logo mais seus limites e precisamente o 

limite de * nitizar o in* nito e, * nitizado, evocá-lo como padrão 

de juízo de valor. Neste caso, o ser humano se torna “deus” de 

si mesmo. De outro lado, o perigo da negação da humanidade 

do divino na encarnação é a* rmar um Deus impossível e irre-

levante para a humanidade e sua história. Em ambos os casos, a 

esperança e justiça * cam esvaziados. Portanto, parece-nos que se 

deva preservar a paradoxalidade entre humanidade e divinda-

de de Cristo. Neste caso, o título deste estudo poderia ser: Jesus 

Cristo, sábio-Deus!
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JESUS: SÁBIO OU DEUS?
REFLEXÃO DESDE OS SINÓTICOS 
E JOÃO 

 Prof.  Dr.  Johan Konings 
 FAJE- BH

Pretendo abordar o tema expressado no título por um 
viés teológico, ou seja, dentro do quadro da leitura de fé que se 

exprime na teologia cristã, ou seja, na auto-compreensão da fé 

cristã.

A primeira reação do teólogo cristão diante do título 

proposto é de que se trata de um falso dilema, pois o fato de Jesus 

ser sábio ou, melhor, “um sábio” – na linha dos sábios de Israel 

ou mesmo de outra cultura – não exclui que ele seja chamado 

deus e também seja Deus segundo a compreensão cristã. Portan-

to, como tese de minha comunicação a' rmo, simultaneamente, 

as duas proposições do aparente dilema: Jesus é sábio e Jesus é 

Deus. A grande questão é: como interpretar isso?

Podemos abordar a questão a partir de três vertentes: a 

sinóptica, a joanina e a paulina.

Jesus como sábio na narrativa sinóptica (e em João) 

Da abordagem do prof. Wachholz consta su' ciente-

mente que Jesus é descrito, nos evangelhos, como um sábio 
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dentre os sábios de Israel e, em certos pontos, comparável aos 
sábios da cultura helenista, que não deixou incólume a terra de 

Israel. Aliás, seria ingênuo pensar que a tradição de Israel pre-

cisou aguardar a invasão de Alexandre para encontrar o trilho 

do pensamento estóico ou “cínico”, que alguns, com admiração, 

encontram no Jesus sábio! São modos de pensar e de se expressar 
que ocorrem a cada sábio digno desse nome. Basta ler o apólogo 
de Joatão em Jz 9 ou a história de Adão e Eva em Gn 2–3, para se 
convencer de que os sábios de Israel não necessitavam de mode-
los gregos, embora haja analogias. 

Em certos pontos, Jesus se parece com os que pelo povo 
piedoso eram considerados os sábios da comunidade. Jesus é 
chamado de “mestre”, “rabi”, em todos os evangelhos, e segundo 
Mt 23,8 – texto exclusivo de Mateus – Jesus ensina que os discí-
pulos têm um só Mestre, o que pelo contexto parece referir-se 
a ele mesmo. A apresentação de Jesus como sábio ao modo dos 
rabinos é especialmente notável nas discussões no Templo, em 
Mc 11–12 e paralelos, e também em amplas partes do evangelho 
joanino, por exemplo no diálogo com Nicodemos (Jo 3) ou nas 
discussões por ocasião da festa das Tendas (Jo 7–8). É verdade 
que os exegetas mais críticos negam estas passagens, pelo me-
nos na sua forma atual, ao Jesus histórico. As diatribes, Streit-
gespräche, de Mc 11–12 teriam recebido sua forma literária na 
discussão entre a comunidade cristã e o judaísmo, e os textos 
joaninos re� etiriam o período em que o farisaísmo se tornara 
dominante no judaísmo, no último quartel do I século. Tudo isso 
está, provavelmente, historicamente certo, mas o fato é que a co-
munidade aceitou essa representação como retrato válido de seu 
Senhor, não como uma deformação.

A sabedoria de Jesus, porém, é apresentada, desde o 
início do evangelho de Marcos, como uma sabedoria que difere 
da dos escribas, porque ele ensina “com exousia, e não como os 
escribas” (Mc 1,22). Este texto é muito signi� cativo. Atenta aná-
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lise sinóptica mostra que Mc 1,21-22 proporcionou a Mateus a 
moldura do Sermão da Montanha, o qual, por isso, deve ser visto 

em sua diferença em relação aos mestres judaicos (compare Mc 

1,22 e Mt 7,28). Mas, voltando a Marcos, percebemos que neste 

ensinamento galileu a exousia de Jesus é muito mais que supe-
rioridade rabínica. É a exousia de perdoar os pecados na terra 
(Mc 2,10), exousia exclusiva de Deus, concedida a seu Enviado, 
o Filho do Homem daniélico, conforme Dn 7,14. Exousia, não só 
para dominar os reinados terrenos, mas para desfazer na terra a 
obra do Satanás, como Filho de Deus (Mc 3,11). 

E, deslocando-nos até o * m da pregação de Jesus em 
Marcos, percebemos que essa sabedoria é inigualável, de modo 
que “ninguém mais ousava perguntar-lhe” (Mc 12,34). Por outro 
lado, os evangelhos sinópticos esboçam o retrato de um sábio 
diferente, que ensina aos camponeses da Galileia a realidade do 
Reino de Deus em termos mais próximos do bom senso campo-
nês do que das elucubrações rabínicas. Tal sabedoria camponesa 
se expressa, por exemplo, na parábola da semente que cresce por 
si, em Mc 4,26-29, que termina numa lembrança do profeta Joel 
(Jl 4,13a); ou também na parábola do grão de mostarda, que ecoa 
as palavras de Daniel (Mc 4,30-32, cf. Dn 4,9.18) e Ezequiel (Ez 
17,23). É a este sábio camponês que especialistas recentes consi-
deram como o “Jesus histórico”.

Sobretudo a Quelle – a antiquíssima coleção dos ditos 
de Jesus, que Mateus e Lucas agregaram ao evangelho de Mar-
cos – apresenta-o como um sábio que percorre os caminhos de 
Israel. O júbilo de Jesus em Lc 10,21-22 || Mt 11,25-27 é progra-
mático: fala da sabedoria escondida aos sábios, mas revelado aos 
pequeninos. É na revelação dessa sabedoria que Jesus é o Filho 
por excelência do Pai. Sem termos a garantia de se tratar de um 
ipsissimum verbum Iesu, a inclusão na mais antiga coleção de di-
tos de Jesus é signi* cativa e nos ensina em que direção devemos 
pensar a sabedoria da qual Jesus é considerado ser o revelador.
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A Sabedoria em aplicação  cristológica no Evangelho segundo 

João

Ouve-se, às vezes, que a Sabedoria (ḥokmâ/ sophia) era 
uma das hipóstases  que representavam YHWH na mítica do tar-
dio judaísmo antigo. Parece que não é bem assim, mas, de toda 
maneira, ela toma amplo vulto e é alvo e crescente 
personi' cação nas tradições judaicas dos últimos séculos antes 
da era comum. É conhecido o auto-elogio da Sabedoria perso-
ni' cada, em Provérbios 8, ' gura que toma mais vulto ainda nos 

livros deuterocanônicos Sirácida (Eclesiástico) e Sabedoria, nos 
quais aparece em medida crescente personalizada.  É bastante 
provável que o Prólogo joanino se inspire nestes textos, para en-
sinar que não foi bem em Sião, mas “no meio dos que acreditam 
em seu nome” (Jo 1,12), ou seja, en hmin, “no meio de nós”, que 
Deus mandou a Sabedoria armar sua tenda (Jo 1,14), sua skēnē – 
termo que ecoa a šekinâ ou habitação de Deus entre nós.

Em João, a Sabedoria se chama lógos¸ “palavra”, equi-

valente do aramaico memrâ e do hebraico dabar. Assim, segun-

do os textos antigos desde Deuteronômio até Sabedoria, tanto 

a Torá quanto a Sabedoria “provêm da boca do Altíssimo” (cf. 

Dt 8,3; Sr 24,3[5]) e são, de fato, intercambiáveis. Para entender 

isso, devemos esquecer nossa maneira legalista de entender o 

termo torâ (“lei”), pois signi' ca “instrução” ou “ensinamento”; e 

esquecer, também, nossa maneira grega de pensar o lógos como 

“razão”, mas pensar no “falar” de Deus. O capítulo 6 do evan-

gelho segundo João, comentando o sinal do pão, ilustra muito 

bem a proximidade entre Jesus como alimento sapiencial e como 

palavra que realiza a profecia escatológica de que “todos serão 

ensinados por Deus” (Jo 6,45, cf. Is 54,13; Jr 31,31-33).

Toda a cristologia, enquanto discurso sobre o Messias, 

é discurso sobre a plenitude ' nal, escatologia. Assim também a 

cristologia de João, cristologia da Palavra, do falar de Deus. Je-
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sus é a manifestação de$ nitiva e decisiva de Deus. Não podemos 

pensar o Deus do Quarto Evangelho fora dessa manifestação – 

pois senão, ele não seria necessária. Não podemos aplicar a Jesus 

um conceito conhecido por outra via. Só o caminho contrário 

é legítimo: o caminho que vai de Jesus, “tendo vindo em carne” 

(1Jo 4,1; cf. Jo 1,14), a Deus que “ninguém jamais viu” (Jo 1,18). 

Ora, esta manifestação na carne é evocada não por um discurso 

conceitual, mas por uma narrativa que se aproxima da narrativa 

de Marcos e dos demais evangelhos canônicos. E essa narrataiva 

culmina no paradoxo da cruz, quando Jesus, no início do “dia” 

de sua cruci$ cação, declara: “Quem me viu, viu o Pai!” (Jo 14,9). 

Só diante do “consummatum est” da Cruz como manifestação de 

Deus-Amor em Jesus, podemos pensar o Deus de Jesus e dizer 

que Jesus é a Palavra, a autocomunicação de Deus a nós, ou seja, 

Deus “dizendo-se” e manifestando-se a nós.

A loucura mais sábia que a sabedoria

Este paradoxo é evocado também por Paulo. Em 1 Co-

ríntios 1,10-31, Paulo põe em contraste as ambições e partidaris-

mos humanos (“carnais”) que dividem a comunidade de Corinto 

e a “sabedoria de Deus”, que é a loucura de pregar Jesus Cristo 

cruci$ cado (1Cor 1,23-24). Pelas informações de Atos 19,24-28 

sabemos que um dos implicados no partidarismo, Apolo, era um 

homem eloquente. O outro implicado, além de Paulo, era Cefas, 

certamente prestigiado por causa de sua liderança. Para Paulo, o 

sectarismo em torno de Apolo, Cefas e dele mesmo é “sabedoria 

deste mundo”. Paulo condena tal sabedoria com a palavra profé-

tica de Is 19,11-12: “Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquila-

rei a inteligência dos inteligentes” (1Cor 1,19). Entretanto, Paulo 

chama a loucura de sua pregação da cruz de “sabedoria de Deus” 

(1,21.23). Ora, herdeiro da cultura hebraica, Paulo entende por 
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“sabedoria” em primeiro lugar a habilidade (cf. Besaleel em Ex 
31,3). Deus é mais hábil, mais astuto que os homens. Esta idéia é 

elaborada em 1Cor 2, 6-9:

Entretanto, expomos sabedoria entre os experimenta-

dos; não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos 

desta época, que se reduzem a nada;  mas falamos a sabedoria de 

Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde 

a eternidade para a nossa glória;  8 sabedoria essa que nenhum 

dos poderosos deste século conheceu; porque, se a tivessem co-

nhecido, jamais teriam cruci� cado o Senhor da glória;  9 mas, 

como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem 

jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado 

para aqueles que o amam. (trad. Almeida, revista e atualizada)

Nota-se bastante proximidade à Sabedoria-Logos de 

João, que acabamos de evocar. Chama a atenção, neste texto, a 

idéia da astúcia da sabedoria de Deus, que se escondeu na que-

nose de Cristo, permitindo que os poderosos deste século, cru-

ci� cando-o (ou cruci� cando-a), realizassem o desígnio divino. 

Se o tivessem sabido, não o teriam cruci� cado. Tal “colaboração 

involuntária” com o desígnio de Deus que se realiza na morte de 

Jesus é expressa também em Jo 11,49-52.

O desígnio salví� co da cruz

A sabedoria de Deus é seu desígnio salví� co, que se re-

aliza na existência humana (“carne”) de Cristo, tão humana que 

nem parece sabedoria. Pois – e aí a meditação joanina nos aju-

da – a sabedoria de Deus é a doação da própria vida, a salvação 

pela morte na cruz. Geralmente, esta morte é entendida como 

“satisfação vicária”, morte substitutiva em resgate por nossos pe-

cados. Os textos de Paulo, Hebreus, Pedro e João (p. ex., 1Jo 2,2; 

4,10) sugerem, de fato, esse linguajar – uma das muitas metáfo-
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ras para falar da salvação que se encontra em Cristo. O proble-

ma é a interpretação. Sem entrarmos mais profundamente nessa 

questão, quero apontar uma direção. O mesmo João que chama 

Jesus de vítima de propiciação (1Jo 2,2; 4,10) vê na morte o gesto 
de amor de Jesus e, assim, a revelação do amor do Pai por nós 
(1Jo 4,10-11). É neste gesto derradeiro de Jesus que vemos, nele, 
o Pai (Jo 4,9). Ora, em nenhum dos textos mencionados Deus 
aparece como quem exige pagamento. Em vez de uma interpre-
tação supostamente “anselmiana”, proponho uma interpretação 
no sentido de transferência de um simbolismo veterotestamen-
tário. Assim como Jesus é o novo Templo e a nova Palavra de 
Deus ou Torá, ele é também a nova vítima propiciatória, o “cor-
deiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1,29), simbolis-
mo reforçado pelo fato de Jesus ter, efetivamente, derramado seu 
sangue, como a Carta aos Hebreus enfatiza (Hb 9,12-14). Mas 
em tudo isso não há nenhuma cobrança por parte do Pai, e sim, 
uma substituição do regime dos sacrifícios pelo gesto de amor 
total de Cristo.

A sabedoria humano-divina

“Ninguém jamais viu Deus”. Esta frase não vem de um 
agnóstico! João a repete várias vezes (Jo 1,18; 6,46; 1Jo 4,12). Só 
aquele que viu o Pai, que o experimentou e que está na intimida-
de deles (Jo 1,18) no-lo pode dar a conhecer. Em outros termos, 
segundo a “lógica” da fé joanina não temos o direito de primeiro 
conceber uma imagem de Deus e depois aplicá-la Jesus. A lógica 
de João caminha no sentido inverso: olhamos para Jesus e dize-
mos: “Assim é Deus”. 

João tem consciência de que o termo “Deus” é polissê-
mico. Coloca na boca de Jesus uma citação do Sl 82,6, em que 
“deuses” é aplicado a seres humanos (cf. Ex 4,16; 7,1). No caso, é 
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na doação total por amor que João vê a transparência de Deus na 
vida de Jesus. É porque vive sua missão até o � m, nada deixando 
a desejar quanto à revelação do Deus-Amor, que Jesus é o verda-
deiro sábio, a sabedoria de Deus “en-carn-ada”, a transparência 
do Deus-Amor. No mesmo sentido em que Paulo chama Jesus 
de “imagem do Deus invisível, primogênito de toda criação” (Cl 
1,15). 

Para terminar, uma observação “trinitária”. Nem mes-
mo em João, Jesus se faz ou se diz igual a Deus. São os escribas 
judeus que dizem que ele se faz igual a Deus (Jo 5,18; 10,33), 
enquanto Jesus fala de si mesmo sempre em termos de Filho, isto 
é, aquele que está à escuta da vontade do Pai (5,19-30). Jesus cha-
ma o Pai “maior que ele” (Jo 14,28). Segundo João, Jesus é Deus 
como sendo a Palavra (Jo 1,1.18) que realiza a obra do Pai (cf. Is 
55,11). É este o sentido de Deus-Filho na economia trinitária. Tal 
compreensão trinitária é fundamental para não cair num mono-
� sismo que iguala Jesus simplesmente a Deus, nem num deísmo 
que pensa um Deus distante, incompatível com o homem e sábio 
cruci� cado, Jesus. É dentro da economia trinitária que é possível 
dizer: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é Deus porque 
é sempre o Filho de Deus, que busca a vontade e a glória do Pai e 
a realiza com “habilidade”, 

okmâ, num modo paradoxal, que o mundo não 
compreende, embora colabore, sem o saber, para 
sua realização – assim como o sumo sacerdote Cai-
fás, que profetizou que era bom um só morrer pelo 
povo todo (Jo 11,51).

Em Jesus transparece de modo único a sabedoria para-
doxal de Deus como o rosto e o falar do Pai no Filho.
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MESSIANISMOS NO BRASIL

INTRODUZINDO O DEBATE 

Profa. Dra.   Zuleica Dantas Pereira Campos
UNICAP

 
A mesa tem como objetivo discutir a temática do mes-

sianismo no Brasil. O messianismo é em termos restritos, a cren-

ça divina – ou no retorno – de um enviado divino libertador, um 
messias, com poderes e atribuições que aplicará ao cumprimento 

da causa de um povo ou um grupo oprimido. Há, entretanto, 

um uso mais amplo – e às vezes indevido – do termo para ca-

racterizar movimentos ou atitudes movidas por um sentimento 

de “eleição” ou “chamado” para o cumprimento de uma tarefa 

“sagrada”.

Tivemos, no Brasil, muitos exemplos históricos de mo-

vimentos messiânicos e vários participam de capítulos interes-

santes da formação nacional. Foi nas décadas de 1960 e 70 que o 

messianismo como também os movimentos milenaristas foram 

objeto de interesse, principalmente na literatura sociológica.  O 

Messianismo no Brasil e no Mundo, publicado em 1965, pela so-

cióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz é um dos grandes exem-

plos da importância dessa temática.

Diante da acuidade da temática, o Prof. Dr. Antonio 

Máspoli de Araújo Gomes e o Prof. Dr. Pedro Lima Vasconcellos 

pretenderam salientar o caráter de debate das mesas e do Con-
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gresso em si, cujo foco é o da análise das interfaces entre a(s) 

Teologia(s) e a(s) Ciência(s) da Religião. 
O Dr. Antônio Maspoli é, atualmente, professor titular 

do Programa de Ciências da Religião, da Universidade Presbite-

riana Mackenzie, pesquisador visitante do Laboratório de Psico-

logia Social: Estudos de Religião da Universidade de São Paulo 

e Coordenador do Laboratório de Psicologia Social da Religião: 

estudos sobre o fenômeno do campo religioso brasileiro, da Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie. 

Como exemplos de suas experiências de pesquisas po-

demos ressaltar que, em 2009, publicou na Revista da USP um 

artigo brilhante denominado “A Destruição da Terra Sem Males: 

o con� ito religioso do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto”, em 

que faz uma breve referência à tradição dos estudos acerca do 

messianismo milenarista no Brasil, cita os principais pesquisa-

dores desses movimentos e ressalta que a falta de pesquisas que 

tratem da relação dos movimentos messiânicos milenaristas com 

o sagrado o instigou àquela pesquisa. A partir daí, inicia uma 

instigante narrativa acerca da história do movimento do Caldei-

rão (1894-1937). Como considerações � nais, a� rma que o con-

� ito religioso do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto vem aos 

poucos sendo desvendado. Dessa forma, a voz dos vencidos, dos 

pobres, silenciada por tanto tempo, vem aos poucos saindo do 

obscurantismo. Por � m, lança uma série de questões que mere-

cem ser respondidas através de novas pesquisas.

A mesa faz um apanhado geral de fontes de estudo dos 

movimentos messiânicos apontando novos “lugares” de investiga-

ção. Para Máspoli, a estrutura messiânica é muito complexa e o es-

tudioso pode se utilizar de uma diversidade enorme de fontes. Sua 

contribuição, aqui, tem a intenção de instigar o pesquisador a en-

veredar por novos caminhos para o entendimento do fenômeno.

Já o Dr. Pedro Lima Vasconcellos tem formação em Te-

ologia Bíblica e Filoso� a, com doutorado em Ciências Sociais: 
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Antropologia, e mestrado e livre-docência em Ciências da Re-

ligião. Atualmente é Professor Assistente-Doutor da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, no Departamento de Ciên-

cia da Religião e no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Religião. Também atua como docente da Escola Dominicana de 

Teologia e do Instituto Teológico Pio XI, do Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo. Foi presidente da ABIB (Associação Bra-

sileira de Pesquisa Bíblica) na gestão 2008-2010, e, hoje, ocupa a 

segunda secretaria de sua diretoria.

O que produziu em torno da temática também não dei-

xa dúvidas de sua competência na área. Em 2010, publicou na 

Revista Dominicana de Teologia o artigo, “Para poder haver a 

guerra”: uma aproximação ao “Relatório” de frei João Evangelis-

ta sobre Antônio Conselheiro e seu Belo Monte (Canudos) e “A 

religião de Antonio Conselheiro, construtora de normas éticas 

incômodas”, na Revista Teologia e Sociedade. Seu doutorado e 

livre-docência giraram em torno da temática Belo Monte/Canu-

dos, um dos mais destacados movimentos ditos “messiânicos” 

da história brasileira. Um resumo de sua tese foi publicado com 

o título “Do Belo Monte das promessas à Canudos destruída: o 

drama bíblico da Jerusalém do sertão”.

Para contribuir com nossa mesa de debate, problema-

tizou o conceito de messias (messianismo), tão em voga em 

uma das abordagens de certas expressões religiosas. Seu ponto 

de partida teve como 7 o condutor os escritos de Alba Zaluar, 

num texto dos anos de 1980; em seguida, apresentou uma revi-

são bibliográ7 ca, recolhendo contribuições de autores que de-

ram encaminhamentos distintos ao tratamento dos movimen-

tos que costumam ser chamados “messiânicos”. Por 7 m, lançou 

o conceito de “movimentos sociais de protesto religioso” como 

sendo mais adequado para de7 nir o objeto de sua pesquisa: o 

Belo Monte de Antônio Conselheiro.
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MESSIANISMO, PROBLEMAS 

DE UM CONCEITO

Prof. Dr.  Pedro Lima Vasconcellos
PUC- SP 

Introdução

É notável o sucesso que o termo “messianismo” tem al-
cançado no âmbito da academia brasileira, pelo menos desde os 
anos 60, que viram emergir aquela que terá sido a obra de maior 
impacto, inclusive fora do país, produzida pela sociologia bra-
sileira da religião: estamos nos referindo ao clássico de Maria 
Isaura Pereira de Queiroz, aparecido pela primeira vez em 1965.1 
Duas publicações recentes parecem con( rmar essa constatação: 
a revista Nossa história, que tem um tom claro de divulgação, 
mas reúne trabalhos de pesquisadores das diversas universida-
des brasileiras, em um de seus números, que tem na capa a cha-
mada “Fé e luta”, apresenta vários ensaios sobre “movimentos 
messiânicos que incendiaram o Brasil”.2 Por outro lado, um dos 
números de 2009 da Revista USP foi consagrado aos “messianis-
mos e milenarismos no Brasil”.3

1 Maria Isaura Pereira de Queiroz. O messianismo no Brasil e no mundo. 3 ed., 
Alfa-Ômega, São Paulo, 2003.
2 São Paulo, n.30, 2006.
3 São Paulo, n.82, 2009.
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Por que esse sucesso? Já nos idos anos 80 do século pas-

sado Alba Zaluar constatava:

Talvez nenhum outro fenômeno social no Brasil 
tenha se prestado a veicular teses tão disparata-
das entre si como os movimentos messiânicos. E, 
provavelmente, estão eles entre os que conseguem 
com maior constância intrigar e estimular a imagi-
nação nos mais variados ramos da produção cultu-
ral neste país.4

Mas de novo: por que tanto sucesso? Seria apenas por-
que o Brasil teria sido especialmente pródigo em gerar movi-

mentos que poderiam ser caracterizados com o uso dessa termi-

nologia? Arriscamo-nos a descon� ar que não, e esse é o sentido 

destas páginas.

Seguramente o impacto produzido pela obra de Maria 

Isaura, por conta de seus inegáveis méritos, como que produ-

ziu uma febre em torno do conceito, e também uma camisa-de-

-força da qual não tem sido fácil escapar. Mas perguntamos, com 

Zaluar, se, no caso do messianismo, não estaríamos “diante de 

mais uma ilusão teórica tão brilhantemente denunciada por Lé-

vi-Strauss no caso do totemismo”.5 Para sustentar essa suspeita, 
queremos salientar aqui alguns elementos que indicam, a nosso 
ver, a insu� ciência do termo. Somos estimulados primeiramente 
pelos resultados a que chegou nossa pesquisa sobre o Belo Monte 
(Canudos) de Antonio Conselheiro, mas também por provoca-

ções advindas de outras pesquisas e ponderações. Mas antes será 

4 Alba Zaluar Guimarães. “Os movimentos ‘messiânicos’ brasileiros: uma lei-
tura”. In: O que se deve ler em Ciências Sociais no Brasil. Cortez / Anpocs, São 
Paulo, 1986, n.1, p.141.
5 Alba Zaluar Guimarães. “Os movimentos ‘messiânicos’ brasileiros: uma lei-
tura”..., p.146.



123

CAPÍTULO 2 – DEBATES TEMÁTICOS NOS ESTUDOS DA RELIGIÃO

conveniente salientar a contribuição heurística indispensável 

que a investigação sobre esse tema terá proporcionado.

A consolidação de um conceito

Falar de messianismo no Brasil continua a exigir repas-

sar a obra de Maria Isaura. Hoje, quase cinqüenta anos após a 

publicação de sua obra-prima, cabe revisitá-la, não tanto para a 

repetir (algo que ainda continua a ocorrer, a nosso juízo), mas 

para veri' car seus ganhos indiscutíveis e também seus limites, 

alguns deles apenas timidamente superados pela pesquisa pos-

terior. Na impossibilidade de resenharmos aqui toda a obra, 

' xemo-nos naquela sessão em que a autora desenvolve suas re-

+ exões de ordem predominantemente sistemática.

No entendimento de Maria Isaura, os movimentos mes-

siânicos compartilham basicamente “três aspectos idênticos”:

forma e ritmo: os movimentos em questão “têm como ponto 

centralizador o messias, que ao mesmo tempo promove, ordena 

e domina o grupo messiânico [...]. Este, por sua vez, [...] inicia-se 

com o aparecimento de uma lenda, seguida da espera messiâni-

ca; chega então o messias que organiza o movimento [...]”;

mito: fundamentalmente “a crença de que neste mundo terreno 

se pode organizar uma sociedade perfeita” e “a fé no regresso de 

uma divindade [ou alguém representante dela] que vem oferecer 

ao povo os meios de instalar na terra aquele paraíso”;

  nalidade: esses movimentos todos “se destacaram por preten-

derem remediar problemas sócio-políticos de variada ordem”.6

6 Todas as citações acima são recolhidas de Maria Isaura Pereira de Queiroz. O 
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Mas faltava outro ponto, e Maria Isaura não deixa de 

indicá-lo, no que se constituiria, na avaliação entusiasmada de 

Roger Bastide, a descoberta mais importante da autora nesta 

obra: os movimentos messiânicos teriam surgido sempre em 

momentos de crise de estrutura e organização, em sociedades 

cuja estrutura se regia pelo sistema de parentesco, como reação 

ao quadro de anomia então instalado.7

Entre tantos méritos dessa abordagem destaque-se o 
fato de ela se haver afastado “das idéias apriorísticas e preconcei-

tuosas [...] em que os movimentos messiânicos eram invariavel-
mente apresentados como fanatismos derivados da ignorância 
de populações rústicas e do desequilíbrio psicológico de seus 

líderes”.8 De acordo com Maria Cristina Pompa, o trabalho de 

Maria Isaura teria logrado alcançar

a superação de interpretações apriorísticas (jor-
nalísticas, literárias, psicopatológicas) tendentes 
a classi� car os movimentos religiosos rústicos no 
quadro de uma patologia social desviante; a utili-
zação de seguros parâmetros sociológicos recon-
duzindo o fenômeno à lógica social em que ele 
recupera seu caráter de ‘normalidade’’ ou, até, de 
‘necessidade’; a intuição da profunda ligação entre 
movimentos e catolicismo ‘rustico’; a elaboração, 
� nalmente, de critérios adequados para a constru-
ção de uma teoria sociológica do messianismo. A 
articulação e a plasticidade das categorias inter-
pretativas utilizadas pela autora e sua ampliação 
de perspectivas superam também as teses reducio-
nistas de autores brasileiros que, na linha de Ho-

messianismo no Brasil e no mundo..., p.351-352.
7 Maria Isaura Pereira de Queiroz. O messianismo no Brasil e no mundo..., 
p.353ss.
8 Lísias Nogueira Negrão. “Apresentação”. In: Josildeth Gomes Consorte e Lí-
sias Nogueira Negrão. O messianismo no Brasil contemporâneo. FFLCH-USP/
CER, São Paulo, 1984, p.10.
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bsbawm, encaram os movimentos como reação ao 
choque entre classes sociais e os de# nem, portanto, 
como formas ‘arcaicas’ ou ‘pré-políticas’ de revolu-
ção social.9

Mas os problemas não demoram a se manifestar. Identi-

# camos aqui dois deles, e tratamos de comentá-los.

A imprecisão conceitual e a insu� ciente operacionalidade

Lisias Negrão, que talvez seja atualmente o mais abali-

zado proponente da teoria do messianismo entre nós, na esteira 

das pesquisas seminais de Maria Isaura, reconhece que o termo 

em questão, assim como a expressão correlata “movimento mes-

siânico” constituem-se em conceitos “abrangentes e genéricos”, 

e por isso “são necessariamente típico-ideais, no sentido de se 

referirem à realidade observável mas não de reproduzirem-na 

[sic] ou a esgotarem”.10 De toda forma, de acordo com essa con-

sideração devemos esperar que haja uma referência adequada à 

realidade que se pretende compreender. E aí começam os proble-

mas. Por exemplo, Vitorio Lanternari, com toda razão, denuncia 

o “pressuposto bibliocêntrico e cristianocêntrico” de de# nições 

como a seguinte, assumida por Maria Isaura: “essencialmente a 

crença na vinda de um Redentor que porá # m à ordem atual de 

coisas, quer seja de maneira universal ou por meio de um grupo 

isolado, e que instaurará uma nova ordem feita de justiça e de 

9 Maria Cristina Pompa. “A construção do # m do mundo: para uma releitura 
dos movimentos sócio-religiosos do Brasil ‘rústico’”. In: Revista de Antropolo-
gia. São Paulo, 1998. v.41, n.1, p.181-182).
10 Lisias Nogueira Negrão. “Sobre os messianismos e milenarismos brasilei-
ros”. In: Revista USP. São Paulo, 2009. n.82, p.33.
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felicidade”.11 Mas sua sugestão alternativa não é mais animadora. 

Com efeito, diz ele:

são [...] parte constitutiva das mais variadas civili-
zações religiosas algumas � guras míticas que atu-
am na época mítica das origens como criadores ou 
como heróis civilizadores. Em certos casos, prediz-
-se que hão de voltar e trazer ao mundo riqueza, 
bem-estar e a cessação de todos os males. São mi-
tos messiânicos e � guras messiânicas pertencentes 
às mais arcaicas tradições. A sua presença não in-
cide de modo relevante nos comportamentos co-
letivos enquanto não surge, em relação a eventos 
históricos que envolvem a comunidade como tal, 
um movimento messiânico.12

 Deixando de lado uma possível petitio principii 

nessa de� nição mais elástica13, perguntemo-nos pela aplicabili-

dade dessas conceituações ao que sabemos de Antonio Conse-

lheiro e seu Belo Monte: quem seria o “Redentor que porá � m 

à ordem atual de coisas”? O próprio Conselheiro? Ou teríamos 

11 Vittorio Lanternari. “Messias”. In: Enciclopédia Einaudi. Imprensa Nacional 
/ Casa da Moeda, s/l, 1994, v.30 (Religião – Rito), p.280. A de� nição acima 
se deve a Hans Kohn, e aparece assumida em O messianismo no Brasil e no 
mundo (p.32; veja também Henri Desroche. Dicionário de messianismos e 
milenarismos. Umesp, São Bernardo do Campo, 2000, p.20). Lisias Nogueira 
Negrão não diz diferente: messianismo “diz respeito à crença em um salvador, 
o próprio Deus ou seu emissário, e à expectativa de sua chegada, que porá � m 
à ordem presente, tida como iníqua e opressiva, e instaurará uma nova era de 
virtude e de justiça” (“Sobre os messianismos e milenarismos brasileiros”..., 
p.33). Por outro lado não discutimos aqui se a Bíblia (e mesmo o cristianis-
mo) poderiam embasar uma percepção assim unívoca quanto ao messias e 
seu per� l.
12 Vittorio Lanternari. “Messias”..., p.283.
13 O que de� ne o messias? A eclosão de um movimento messiânico. Mas este 
só pode ser assim caracterizado pela presença de uma � gura messiânica. No 
� m das contas, quem de� ne quem?
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de apelar a D. Sebastião, que só na pena de Euclides da Cunha 

aparece como # gura esperada pela gente conselheirista? Indo 

à frente, que “nova ordem feita de justiça e de felicidade” seria 

essa, que não se encontra mencionada em qualquer dos pronun-

ciamentos de Antonio Maciel, em que, por outro lado, se leem 

reiterados apelos à penitência e à preparação para a morte e o 

juízo de# nitivo? Se passamos ao conceito menos “bibliocêntrico” 

de Lanternari, qual # gura da mitologia sertaneja o Conselheiro 

estaria encarnando? O bom Jesus? Moisés? Essas identi# cações 

(efetivas, diga-se de passagem), devem ser entendidas à luz de 

profecias que anunciariam o retorno dessas # guras ancestrais? 

Ou seria mais adequado entendê-las como explicitações da com-

preensão das atribuições de que o Conselheiro é investido como 

líder de Belo Monte?

Consideremos uma outra questão. O que haveria em 

comum entre um movimento que gira e vive em torno de seu 

líder e que, com a morte deste, vê inviabilizado o projeto em que 

até então vinha apontando, e outro, que vê eclodir o processo 

revolucionário justamente com a morte do líder carismático? 

Como, sem mais caracterizar da mesma forma (ou seja, com a 

mesma terminologia), um Antonio Conselheiro, de um lado, e 

um conjunto de líderes guerreiros que se sucedem, monges re-

zadores, virgens visionárias e outros mais, como vimos ocorrer 

no Contestado? E, se vamos além da questão da liderança e nos 

perguntamos pelas formas de organização do cotidiano, pelas 

esperanças que animam os rebeldes de um canto e de outro do 

país, pelas expectativas escatológicas que alimentam as lutas e a 

dedicação aos afazeres, o que encontramos de comum?14

14 Para não nos determos em elementos de ordem teológica ou conceitual, re-
colhamos aqui a observação de Vicente Dobroruka, que chama a atenção para 
o caráter dinâmico da economia de Belo Monte, indicativo, segundo ele, de 
um caráter não-milenarista, ao menos predominantemente, do arraial conse-
lheirista: “A estrutura econômica de Canudos esteve sempre longe do mero 
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Efetivamente, sentimo-nos con� rmados em nossas 
suspeitas quando tomamos contato com as observações da his-

toriadora Adriana Romeiro, sobre um fenômeno muito menos 

abrangente, o “sebastianismo”, mesmo que ainda expressas numa 

terminologia ambígua ao se referirem a milenarismo e messia-

nismo:

O conceito de sebastianismo usado para englobar to-

das estas manifestações de caráter messiânico, desde as trovas do 
Bandarra até as formulações da cultura popular, passando pelas 
concepções do padre Antonio Vieira, não resiste a uma análise 
mais atenta. A� nal, estão em jogo elementos tão dispares que a 
tentativa de abarcá-los sob um conceito demasiadamente rígido 
nada acrescenta ao seu estudo, antes produz uma concepção ge-
neralizante e atemporal. Se é necessário buscar de� nições mais 
amplas e elásticas – como a de milenarismo messiânico –, uma 
tal empresa somente terá sentido dentro de uma análise bastante 
particularizada, submetendo-as ao re� namento de uma aborda-
gem que privilegie as especi� cidades de cada fenômeno.15

Privilegiar as especi� cidades de cada fenômeno, eis jus-
tamente aquilo a que o conceito de messianismo não conduz, por 
acentuar as eventuais concordâncias ou coincidências em detri-
mentos das particularidades locais e por, outra vez nos termos de 
Zaluar, resultar do “uso do método comparativo não controlado”, 

parasitismo, como o da economia do Contestado, por exemplo (emprego o 
termo sem qualquer conotação pejorativa, mas apenas para ilustrar que uma 
coletividade na espera iminente do eschaton se permitiria uma economia que 
viva somente do saque e que desperdice tal como os rebeldes do Contestado 
� zeram; Canudos manteve, tanto quanto pôde, atividade econômica regular)” 
(Antônio Conselheiro: o beato endiabrado de Canudos. Diadorim, Rio de Ja-
neiro, 1997, p.129). Vale ainda mencionar as considerações de Marco Antônio 
Villa (Canudos: o povo da terra. Ática, São Paulo, 1995, p.230-240).
15 Adriana Romeiro. Um visionário na corte de D. João V: revolta e milenaris-
mo nas Minas Gerais. Editora da UFMG, Belo Horizonte, 2001, p.70.
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sem a devida a atenção às “armadilhas” que reserva a “construção 

de conceitos teóricos”.16

Por essas e outras razões é que o trabalho exemplar de 

Duglas Teixeira Monteiro a respeito do que seriam os três mo-

vimentos messiânicos mais signi) cativos de nossa história, o de 

Belo Monte (Canudos), o do Juazeiro do pe. Cícero e o do Con-

testado simplesmente não faça qualquer utilização do termo que 

aqui estamos discutindo.17  Reserva, contudo, o conceito “mile-

narismo” para caracterizar o cerne das expectativas inspiradoras 

da ação da gente do Contestado, em consonância com o que an-

tes defendera em sua tese doutoral publicada em livro.18 As re-

lações entre messianismo e milenarismo compõem um segundo 

conjunto de problemas, que passamos a considerar.

A associação mal articulada com o milenarismo

Num momento crucial de seu trabalho, Maria Isaura te-

matiza a referida associação:

O problema do Milênio é mais vasto do que o pro-
blema do messianismo. Não é apenas por meio de 
um enviado divino que se pode inaugurar no mun-
do o paraíso terrestre; este pode resultar da forma-
ção de seitas sem chefes, ou mesmo de práticas 
mágicas adequadas. Por esta razão continuaremos 

16 Alba Zaluar Guimarães. “Os movimentos ‘messiânicos’ brasileiros: uma lei-
tura”..., p.146.
17  Duglas Teixeira Monteiro. “Um confronto entre Juazeiro, Canudos e Con-
testado”. In: Boris Fausto (org.) História geral da civilização brasileira. 4 ed., 
Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1990. t.3, v.2, p.39-92.
18 Duglas Teixeira Monteiro. Os errantes do novo século: um estudo sobre o 
surto milenarista do Contestado. Duas Cidades, São Paulo, 1974.
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a falar em movimentos messiânicos e não em movimen-
tos milenaristas; estamos nos detendo apenas numa das 
subdivisões do problema do Milênio.19

Como se vê, para a autora os conceitos em questão são 
diretamente articulados um ao outro, sendo que a perspectiva 
do milênio abarca aqueles fenômenos passíveis de serem clas-
si� cados como messiânicos. De acordo com Lisias Negrão, “a 
concepção acima [sobre messianismo] associa os movimentos 
messiânicos à escatologia”.20 Mesmo que, logo adiante, o autor 

nos garanta que “podem faltar a movimentos caracteristicamen-

te messiânicos concepções de um eschaton � nal”.21 De toda for-

ma, a conexão está estabelecida.

Não entramos a considerar aqui com detalhe as eventu-

ais confusões quanto ao entendimento daquilo a que o conceito 

“milenarismo” se referiria. Efetivamente, ao menos dois sentidos 

têm sido associados ao referido conceito de maneira imprecisa: 

a) algum tipo de concepção escatológica associada à mudança 

de século, ou de milênio22; b) alguma concepção relativa à imi-

nência do evento escatológico decisivo. No entanto há uma dis-
tinção fundamental entre expectativas milenaristas e aguardo de 
um juízo � nal, temerário e iminente; aquelas supõem este, mas 

19 Maria Isaura Pereira de Queiroz. O messianismo no Brasil e no mundo..., 
p.31, nota 23.
20 Lisias Nogueira Negrão. “Sobre os messianismos e milenarismos brasilei-
ros”..., p.33.
21 Lisias Nogueira Negrão. “Sobre os messianismos e milenarismos brasilei-
ros”..., p.34. Nem nos questionemos a respeito da redundância contida na ex-
pressão “eschaton � nal”...
22 É assim, por exemplo, que Walnice Nogueira Galvão discute a adequacão 
(ou não) de se caracterizar o Belo Monte de Antonio Conselheiro como mi-
lenarista: “tomado no sentido estrito de um surto provocado pela iminên-
cia do � m do século ou do milênio, [o milenarismo] encontra-se ausente de 
Canudos [...] Mas os folhetos proféticos e os versos populares mostram essa 
tendência” (O império de Belo Monte. Perseu Abramo, São Paulo, 2001, p.108).
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nem todo julgamento escatológico é pensado na perspectiva de 
um milênio vindouro.23

No entanto, na medida em que o conceito “milenaris-
mo” foi formulado tendo como referência o que se lê no capítulo 
20 do livro neotestamentário do Apocalipse, cabe considerá-lo 
de forma mais estrita, como vem sendo feito por alguns teóricos: 
ele diz respeito à “crença num reino terrestre vindouro de Cristo 
e de seus eleitos – reino este que deve durar mil anos, entendidos 
seja literalmente, seja simbolicamente”; trata-se de uma “espera 
de um reino deste mundo, reino que seria uma espécie de paraí-
so terrestre reencontrado”.24 Esperança essa alimentada por “mo-
vimentos sociais que procuram uma mudança radical e maciça 
de acordo com um plano divino predeterminado. Seus membros 
rejeitam, em geral, a ordem social vigente e dela se afastam”25, 
pois

agora mesmo o mundo estava se aproximando, por 
meio de incessantes con( itos, de um estado sem 
nenhum con( ito. Chegaria um momento em que, 
em uma prodigiosa batalha ) nal, o deus supremo 
e seus aliados derrotariam as forças do caos e seus 
aliados humanos, aniquilando-os de uma vez por 
todas. A partir de então, a ordem divinamente es-
tabelecida estaria presente de maneira absoluta; 
as necessidades e as misérias físicas seriam desco-

23 As confusões no tocante a essas duas concepções são comuns (nossa Maria 
Isaura não escapa a elas), e levam a equívocos quando se pretende compreen-
der o universo religioso dos diversos movimentos religiosos (Jean Delumeau. 
História do medo no Ocidente: 1300-1800: uma cidade sitiada. Companhia das 
Letras, São Paulo, 1996, p.207-215).
24 Jean Delumeau. Mil anos de felicidade: uma história do paraíso. Companhia 
das Letras, São Paulo, 1997, p.17-18; veja Pedro Lima Vasconcellos. “A vitória 
da vida: milênio e reinado em Apocalipse 20,1-10”. In: Revista de Interpreta-
ção Bíblica Latino-Americana. Petrópolis, 1999. n.34, p.79-92.
25 Robert Levine. O sertão prometido: o massacre de Canudos. Edusp, São Pau-
lo, 1995, p.29.
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nhecidas... a ordem do mundo jamais voltaria a ser 
perturbada ou ameaçada.26

A ação divina transformará o cosmos e o recriará de 
forma a se superarem os dramas presentes, o que modi� ca a pos-
tura diante da opressiva hora atual. O tempo novo integra um 
plano divino previamente estabelecido e de cuja revelação e co-
nhecimento vivem os milenaristas, pois representará a salvação 
deles e a destruição dos pecadores, os responsáveis pelo atual es-
tado de coisas.27

Descontados os equívocos conceituais, é a algo similar 
a esta terceira (e adequada) compreensão de milenarismo que 
o messianismo costuma ser vinculado, de maneira quase neces-
sária. Mas aí justamente se salientam os problemas de fundo: a 
confusão entre um conceito e outro, que acaba por torná-los, na 
expressão de muitos, como que intercambiáveis seguramente 
não ajuda. É interessante notar como na análise do movimento 
do Contestado os termos oscilam: para Maria Isaura, Maurício 
Vinhas de Queiroz e Laís Mourão trata-se de “messianismo”; já 
para Duglas Teixeira Monteiro e Ivone Gallo estamos diante de 
uma manifestação milenarista.28

26 Norman Cohn. Caos, cosmo e o mundo que virá: a origem das crenças no 
Apocalipse. Companhia das Letras, São Paulo, 1996, p.296.
27 Vittorio Lanternari. “Milênio”. In: Enciclopédia Einaudi. Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, 1994, s/l, v.30 (Religião – Rito), p. 303-324.
28 Basta ver os títulos e subtítulos das obras desses autores para se constatar a 
oscilação: La guerre sainte au Brésil: le moviment messiánique au Contestado, 
de Maria Isaura (Universidade de São Paulo, 1957); Messianismo e con" ito 
social: a guerra sertaneja do Contestado (1912-1916), de Maurício Vinhas 
de Queiroz (2 ed., Ática, São Paulo, 1977); “Contestado: a gestação social do 
messias”, de Laís Mourão (In: Cadernos do Centro de Estudos Rurais e Urba-
nos. São Paulo, 1974. n.7, p.61-98); Os errantes do novo século: um estudo 
sobre o surto milenarista do Contestado, de Duglas Teixeira Monteiro, já ci-
tado; e Contestado: o sonho do milênio igualitário, de Ivone Gallo (Editora da 
Unicamp, Campinas, 1999). 
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Mas o problema seguinte nos parece mais importante, 
quanto às implicações hermenêuticas: será adequado interpre-

tar movimentos como os de Belo Monte/Canudos apenas pelo 

viés de uma suposta concepção escatológica, em geral vista como 

exótica e/ou desviante, quando não delirante? Que conseqüên-

cias resultam da consideração dos referidos movimentos e das 

complexas organizações sociais que articularam? A repressão o* -

cial, que em quase todos os casos dizimou os movimentos, seria 

então apenas a forma cruel de con* rmar, pelo avesso, as espe-

ranças e temores escatológicos dos sujeitos que os * zeram? No 

tocante ao Belo Monte, podemos dizer que a “busca de uma sal-

vação total, iminente, derradeira, terrena e coletiva”29 não parece 

de* nir adequadamente as esperanças e empenhos escatológicos 

da gente do Conselheiro, muito menos dele. Belo Monte não era, 

para seus habitantes, uma comunidade de pessoas ansiando pela 

vinda do milênio, de uma nova era. O anúncio do “reino dos mil 

anos e suas delícias” só passou a con* gurar a pregação do Con-

selheiro após a morte dele, quando lhe foram atribuídas, caracte-

rísticas do líder cristão do século II, Montano. Obra de Euclides 

da Cunha, promotora de um equívoco monumental, que perdu-

ra mesmo em obras recentes a respeito de Belo Monte. O rótulo 

“milenarista” des* gura a religiosidade conselheirista, desvirtua a 

compreensão dos motivos que levaram tanta gente ao arraial; a* -

nal de contas, abandonar seus lugares de origem em direção a ou-

tro, onde se pudesse “aguardar o advento iminente do milênio”30, 

é bastante diferente de um deslocamento motivado por razões 

de ordem sócio-econômica, aliadas ao desencantamento com a 

instituição administradora do sagrado.31 E se o messias aparece 

29 Robert Levine. O sertão prometido..., p.29.
30 Robert Levine. O sertão prometido..., p.327.
31 Levine, o autor que, mais recentemente, tem insistido no caráter milenaris-
ta do movimento liderado pelo Conselheiro, tem enormes di* culdades para 
manter-se dentro do paradigma que a priori impôs ao Belo Monte. Isso expli-
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quase necessariamente vinculado ao anúncio/realização de uma 

era paradisíaca, vê-se como é inadequada essa caracterização 

quando se consulta a documentação disponível.32 E se no Con-

testado se vivenciou alguma conexão entre esperanças milena-

ristas e o aguardo da vinda de São Sebastião (D. Sebastião?) e 

ainda a ressurreição do monge José Maria¸ a especi� cidade dessa 

cosmovisão escatológica, que a diferencia de maneira tão dramá-

tica de expressões outras que Maria Isaura (e depois dela tantos 

outros) abriga sob a égide do messianismo, deveria deixar-nos 

alerta diante de generalizações assim enganosas e reducionistas.

ca as constantes ressalvas que se vê obrigado a fazer: “Se sua [do Conselheiro] 
visão era messiânica e milenarista, do ponto de vista de sua teologia e do 
comportamento social que pregava, ele não oferecia nenhum tipo de ameaça” 
(O sertão prometido..., p.320); b) “A maioria de seus [do Conselheiro] sermões 
não era nem apocalíptica nem taumatúrgica: pedia simplesmente que todos 
trabalhassem duro e dentro da moral, para que assim obtivessem proteção 
espiritual contra o mundo secular corrompido” (p.322); c) “a cidade era um 
refúgio organizado em bases teocráticas, mas ligado de forma pragmática ao 
ambiente circundante, um fato que por si só já demonstra a " exibilidade do 
Conselheiro e de seus auxiliares” (p.323; não vão faltar oportunidades em que 
destacada é a intransigência dos mesmos!); d) “Antes do cerco a Canudos, 
seus moradores estavam demasiado entregues à tarefa de construir a comu-
nidade e de seguir os austeros preceitos do Conselheiro para se preocuparem 
com fantasias de � m de mundo” (p.325); e) “Não sabemos até que ponto suas 
[do Conselheiro] pregações apocalípticas não eram concretas ou eram sim-
plesmente simbólicas. E, mesmo que ele desse tanta ênfase a visões proféti-
cas como queriam seus inimigos, tais imagens não eram estranhas nem ao 
cristianismo nem ao sertão” (p.329); f) “Em Canudos, simplesmente desco-
nhecemos qual a importância dada pelo Conselheiro à iminência do Apoca-
lipse” (p.330). Veja ainda seu ensaio “Brazil’s Canudos as a Millenarian Movi-
ment”. In: http://so% ware2.bu.edu/mille/publications/winter2000/levine.PDF 
(10/03/03).
32 Procuramos fazê-lo em nossa tese de doutorado, em Ciências Sociais: An-
tropologia (Terra das promessas, Jerusalém maldita: memórias bíblicas sobre 
Belo Monte [Canudos]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004), 
de que um resumo saiu recentemente publicado (Do Belo Monte das promes-
sas à Canudos destruída: o drama bíblico da Jerusalém do sertão. Catavento, 
Maceió, 2010).
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Conclusão

Ao ! nal, o termo “messianismo” não estimula a que se 

atente de maneira su! ciente para a especi! cidade que cada um 

dos movimentos assim caracterizados sugere, e isso já era per-

cebido em ! ns dos anos 70 do século passado. Reconhecemos 

que o conceito operou um movimento importante, como já sa-

lientamos, ao retirar os messianismos na história da vala comum 

da patologia e do fanatismo. No entanto a própria trajetória do 

conceito aponta para seu saturação e superação. Não é possível 

para as Ciências Sociais, e ainda mais para a Ciência da Religião, 

continuar generalizando as considerações sobre as cosmovisões 

religiosas em que a organização e a ação dos movimentos “mes-

siânicos” ganham sentido.33 A nosso ver, Alba Zaluar tem toda a 

razão quando sugere que trabalhar com conceitos como messia-

nismo acaba por conduzir ao risco de “de [se] passar de um fe-

nômeno de! nido abstratamente a uma teoria tão geral que mui-

tas vezes as determinações do movimento concreto escapolem à 

tentativa de entendê-los. Focaliza-se a atenção nas semelhanças 

entre os vários movimentos e não nas suas diferenças, nas suas 

particularidades”. Mais ainda: “as diferenças na organização, no 

projeto e na trajetória dos vários movimentos religiosos não 

sendo examinadas, mantêm-se obscurecidas as conexões entre 

elas e a composição social dos vínculos que os originaram, bem 

como seus diferentes vínculos com os aparelhos institucionais 

presentes”.34

33 No prefácio à 2ª edição de O messianismo no Brasil e no mundo Roger Bas-
tide pondera: “o único ponto talvez que comportaria ainda desenvolvimento 
seria o aspecto religioso do messianismo [...] e como se ligaria a toda esta 
perspectiva sociológica que o trabalho apresenta. [...] Pensamos, pois, que o 
sagrado teria direito a lugar mais importante do que lhe foi dado neste livro” 
(p.XX.XXII).
34 Alba Zaluar Guimarães. “Os movimentos ‘messiânicos’ brasileiros: uma lei-
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En� m, julgamos que não vamos muito longe se perma-
necemos nas considerações vagas e genéricas sobre aqueles mo-

vimentos que conhecemos como “messiânicos”. Duglas Teixeira 
Monteiro, ao avançar na busca das palavras dos membros dos 

grupos em questão, abriu novas e promissoras perspectivas, com 
seu artigo seminal sobre Juazeiro, Contestado e o Belo Monte, na 
medida em que se perguntou pelas especi� cidades de cada um 
desses movimentos brasileiros no início da República.35

Outras questões, como vimos, parecer a� rmar a invia-

bilidade da utilização da categoria “messianismo” por parte da 

Ciência da Religião e mesmo das Ciências Sociais. Reiteremos 

uma delas: a atenção às supostas expectativas, mesmo que cen-

trais, de um determinado grupo social seria capaz de dar conta 

tura”..., p.144-145. Maria Cristina Pompa sintetiza dessa forma o pensamento 
de Zaluar sobre a categoria “messianismo”: “a leitura determinada por cate-
gorias construídas aprioristicamente acaba tornando a interpretação redutiva 
e não permite a compreensão global do fenômeno” (“A construção do � m do 
mundo...”, n.1, p.191).
35 Lísias Nogueira Negrão notou muito bem esse aspecto do pensamento de 
Duglas, distinguindo-o do de Maria Isaura: enquanto para esta “predominam 
os conceitos – o conceito de ‘movimento’ seguido do quali� cativo ‘messiâni-
co’, ou ainda o termo genérico ‘messianismo’, que os engloba”, nos textos de 
Duglas “aparecem predominantemente referências a casos concretos”. Maria 
Isaura “procura equalizar os casos estudados, minimizando suas peciliaridades 
e ressaltando suas semelhanças”. Essas diferenças não são acidentais, “derivam-
-se de procedimentos metodológicos distintos”; nos trabalhos de Maria Isau-
ra veri� ca-se a predominância do “método explicativo, em que os fenômenos 
estudados [...] ganham um signi� cado que lhe é atribuído do exterior”. Já os 
textos de Duglas evidenciam “a utilização do método compreensivo, em que o 
observador procura situar-se ao (sic) nível dos agentes e com eles identi� car-
-se, captando o signi� cado que os mesmos atribuem à sua ação” (Lísias No-
gueira Negrão. “Apresentação”. In: Josildeth Gomes Consorte e Lísias Nogueira 
Negrão. O messianismo no Brasil contemporâneo..., p.8). Essas distinções meto-
dológicas, a nosso ver, fazem toda a diferença, na medida em que é o caminho 
aberto por Duglas que permite um olhar mais quali� cado sobre o movimento 
em questão, possibilitando, o quanto possível, a percepção da lógica intrínseca 
a ele, e evitando impor a priori quadros teóricos e referenciais que poderiam 
comprometer a apreensão daquele processo especí� co.
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das peculiaridades de sua organização cotidiana, inclusive no 
âmbito religioso? Caracterizar o grupo por conta de sua escato-
logia supostamente “exótica” seria su% ciente para apreender as 
particularidades de sua trajetória, de seus con& itos internos, e 
mesmo suas relações com o entorno? Efetivamente, essas clas-

si% cações (messianismo, milenarismo) incidem (ou pretendem 

incidir) num aspecto que, embora virtualmente importante, 

nem de longe dá conta de todas as dimensões do movimento em 

questão. Assim, tem razão Marco Antonio Villa ao a% rmar, em 

relação ao Belo Monte de Antonio Conselheiro, que “qualquer 

explicação % nalista é incapaz de compreender esse acontecimen-

to histórico”36, dada sua complexidade.

Preferimos aqui falar, mesmo que provisoriamente, de 

“movimentos de alternativas sócio-religiosas”. Conceito propo-

sitadamente vago, que há de englobar no seu interior várias ten-

dências, que deverão ser nomeadas a partir da avaliação cuida-

dosa das especi% cidades dos movimentos a serem estudados.37 

E, nesse sentido, as elaborações weberianas sobre o “profeta”, se 

retomadas e ampliadas para além do indivíduo carismático, nos 

parecem terreno fértil para avanços signi% cativos na análise dos 

movimentos brasileiros formuladores de alternativas sócio-reli-

giosas, bem como da liderança exercida por seus mentores.38

36 Marco Antonio Villa. Canudos: o campo em chamas. Brasiliense, São Paulo, 
1992, p.76.
37  Pedro Ribeiro de Oliveira sugere falar de “movimentos religiosos de pro-
testo social” (Religião e dominação de classe: gênese, estrutura e função do ca-
tolicismo romanizado no Brasil. Vozes, Petrópolis, 1985, p.241). A nosso ver, 
trata-se de expressão não de todo adequada, já que, se Belo Monte expressou 
algum tipo de protesto, este se deu também no campo religioso. E isso certa-
mente vale para os outros movimentos também chamados de “messiânicos”. 
Também a expressão “movimentos sócio-religiosos”, usada por tantos estu-
diosos, nos parece insu% ciente, por não explicitar o componente con& itivo da 
trajetória dos grupos em questão.
38 Max Weber. Economia e sociedade: fundamentos de sociologia compreensi-
va. 4 ed., UnB, Brasília, 2000, v.1, p.303-310.
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E no caso daqueles movimentos marcados de alguma 
forma pelo cristianismo, cabe veri� car até que ponto e de que 

maneiras as alternativas por eles delineadas terão rompido a di-

cotomia corpo / alma, terra / céu, matéria / espírito, esperanças 

escatológicas / compromisso histórico, tão típica, tão convencio-

nal e tão conveniente. Ainda nesse âmbito, cabe considerar que 

esses movimentos parecem explicitar de maneira densa um traço 

característico da religiosidade popular brasileira, de longa dura-

ção em nossa história, notado, não sem alguma imprecisão, por 

Adriana Romeiro, em trabalho a respeito do século XVI:

a ênfase no caráter mais imediato das necessida-
des humanas, a valorização da salvação terrena, em 
detrimento de uma salvação espiritual, situada no 
post mortem, a busca de solução aos problemas co-
tidianos através de práticas mágicas, de feitiçarias 
e de pactos com o demônio constituem uma pos-
tura materialista em relação ao mundo, à medida 
que colide com o ideal de submissão e resignação 
pregado pela Igreja como um meio para se asse-
gurar, através do sofrimento, um lugar no Paraíso 
celestial.39

Di� cilmente se poderiam tomar os movimentos de 

alternativas sócio-religiosas como lugares em que de forma ge-

neralizada se buscava a salvação terrena em detrimento daquela 

espiritual. O que parece marcá-los é justamente a inexistência do 

descompasso, ou contradição, entre uma e outra: a de� nição dos 

termos da vida aqui, em todas as suas dimensões, é decisiva para 
a vida no além.

39 Adriana Romeiro. Todos os caminhos levam ao céu: relações entre cultura 
popular e cultura erudita no Brasil do século XVI. Dissertação de mestrado. 
Unicamp, Campinas, 1991, p.293-294.
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AS FONTES DO MESSIANISMO 

MILENARISTA BRASILEIRO EM UMA 

PERSPECTIVA MÍTICO-RELIGIOSA

Prof. Dr.  Antônio Máspoli de Araújo Gomes 

UPM
  

O milagre da corda

A esperança é uma corda. Segundo tal rito, o o& -
ciante – faquir, xamã... ou malabarista – lança uma 
corda, qual um laço. A corda eleva-se “no ar”, mui-
to alto, sempre mais alto. Deveria cair. Mas o o& -
ciante assegura que ela se & xou misteriosamente 
em algum lugar e, como prova, ele próprio ou seu 
discípulo sobe pela corda.
A corda não se desprende. Sustenta-se, � rme. E su-
porta o peso do homem que sobe. (DESROCHE 
1985, p. 7)

 Estudos sobre Messianismo no Brasil

O fenômeno messiânico (SILVA, 2006, p. 14-18) do 

campo religioso tem uma história recente na academia brasilei-

ra. Fenômenos como Canudos, Contestado, Pedra Bonita e Cal-

deirão foram pesquisados sob diversos aspectos: político, militar, 

social, econômico, etc. No entanto, esses fatos ainda não foram 

considerados sob a perspectiva da variável religiosa. A questão 

religiosa quase sempre foi deixada de lado nas pesquisas, como 
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algo de somenos importância, seja pela falta de espaço na acade-

mia para pesquisas dessa natureza, seja pela exigüidade de pes-

quisadores interessados neste tema. No prefácio, da 2ª edição, da 

obra de Maria Isaura Pereira de Queiroz, O Messianismo no Bra-

sil e no Mundo, Roger Bastide aponta a necessidade de pesquisar 

e estudar o messianismo milenarista brasileiro, também sob a 

perspectiva da religião.

No " nal desta Introdução, pode já ter o leitor uma no-
ção da quantidade de novidades que este livro apresen-

ta, de sugestões, de demonstrações, de perspectivas; 
como renova problemas antigos – ao mesmo tempo em 
que sintetiza as contribuições mais sólidas dos prede-
cessores. O único ponto talvez que comportaria ainda 
desenvolvimento, seria o aspecto religioso do messia-
nismo (que a Autora não abordou, pois preferiu se co-
locar na perspectiva sociológica que o trabalho apresen-
ta). (BASTIDE, 1976, p. XX)

Essa pesquisa partiu da premissa que a variável econô-

mica, embora relevante por si só, não é su" ciente para explicar 

a complexidade desses movimentos que têm suas raízes na alma 

religiosa e mítica do povo português e brasileiro. A partir destas 

contribuições, essa pesquisa analisou as fontes da messianismo 

brasileiro e traçou a árvore genealógica mítico religiosa desses 

movimentos, mormente no nordeste do Brasil.

A análise desses fenômenos, sob a perspectiva da reli-

gião, pode contribuir para compreender importantes movimen-

tos sociais ocorridos no Brasil em meados do século XIX e na 

primeira metade do século XX, como, por exemplo, a relação 

entre o êxodo rural e o novo messianismo. Pretende-se, também, 

colaborar na inserção de aspectos relevantes na memória nacio-

nal. Tais aspectos estão relacionados à subcultura das classes so-

ciais empobrecidas e excluídas da cadeia produtiva, e também 

das grandes vertentes do cristianismo tradicional, seja do catoli-
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cismo romano, seja do protestantismo histórico. “O imaginário 
religioso pregresso, sua exacerbação ou superação por uma nova 
revelação profética, está sempre presente, interpretando a rea-
lidade, postulando objetivos e indicando os meios pelos quais 
estes serão alcançados.” (NEGRÃO, 2009, p. 34).

A história desses movimentos foi contada geralmente a 
partir da perspectiva dos vencedores, das elites dominantes. Tais 
narrativas tendem a privilegiar aspectos sociológicos importan-
tes para a cultura dessas elites e a relegar para o segundo plano 
aqueles aspectos relevantes para a compreensão do fato social 
em sua totalidade. Essa forma de abordagem tem levado, invaria-
velmente, ao esquecimento e por vezes obnubila a importância 
desses fenômenos para a compreensão da história das minorias, 
ou, dizendo de outro modo, lança ao obscurantismo a história 
dos vencidos. Esse procedimento pode levar ao esquecimento de 
aspectos importantes da subcultura e dos bens simbólicos desses 
movimentos religiosos [no caso de Canudos, a história foi con-
tada pelos vencedores; e, na história do Caldeirão, silenciada por 
vencidos e vencedores].

O fenômeno religioso messiânico-milenarista vem 
sendo pesquisado no Brasil desde meados do século XIX. Ini-
cialmente explicado a partir de interpretações biopsicológicas e 
ambientalistas com Nina Rodrigues (RODRIGUES, 2006), Eu-
clides da Cunha (CUNHA, 1966), Josué de Castro (CASTRO, 
1965, s/d), dentre outros, posteriormente passou a ser interpre-
tado a partir de variáveis sociológicas, em uma concepção do 
masterialismo dialético, mormente com Rui Facó (FACÓ, 1976) 
na obra Cangaceiros e Fanáticos e Maria Isaura Pereira de Quei-
roz (QUEIROZ, 1976). Maria Isaura Pereira de Queiroz elabo-
rou uma tipologia desses movimentos. Importante também tem 
sido a contribuição de Renato Queiroz (QUEIROZ, 1995) para 
compreender o fenômeno milenarista contemporâneo, como 
por exemplo, o fenômeno de Catulé.
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Diversos autores escreveram sobre os messianismos. 
Aqui citaremos apenas alguns. José Lins do Rego (REGO, 1939) 
e Rubim Santos Leão de Aquino (AQUINO, 2006, p. 18-22), 

dentre outros, contaram a história de Pedra Bonita; Douglas 

Teixeira Monteiro (MONTEIRO, 1974) e Paulo Pinheiro Ma-
chado (MACHADO, 2006) estudaram o Contestado; Euclides 
da Cunha (CUNHA, 1966) descreveu Canudos; Lopes (LOPE, 
1991) pesquisou o Caldeirão; Monteiro (MONTEIRO, 1977) 

estudou Juazeiro do Norte; Renato Silva Queiroz (QUEIROZ, 

1995) pesquisou o Catulé; Eleonora Zicari Costa de Brito (BRI-
TO, 2006) escreveu Santa Dica, a Santa Ressuscitada de Goiás; 
e Cláudia Mentz Martins (MARTINS, 2006, p. 30-34) escreveu 
Os Muckers, os ! éis armados de Jacobina. Mais recentemente, foi 
publicada a obra Os Aves de Jesus em Juazeiro do Norte (CAR-
NEIRO & MARTINS, 2006, p. 38-42).

O messianismo milenarista brasileiro foi revisitado re-

centemente por outros autores em um importante dossiê publi-
cado pela Revista da USP. Rodrigo Franklin de Sousa escreveu 
sobre O Desenvolvimento Histórico do Messianismo Judaico Anti-

go: diversidade e coerência. (SOUSA, 2009).  Márcio Honório de 

Godoy demonstrou novas nuances do Sebastianismo no texto 

O Desejado e o Encoberto: potencias de movimento de um mito 

andarilho (GODOY, 2009). Lísias Nogueira Negrão contribui 

para a reinvenção dos messianismos e milenarismos brasileiros 

com seu ensaio Sobre os Messianismos e Milenarismos Brasileiros 

(NEGRÃO,  2009). Walnice Nogueira Galvão revisitou o messia-

nismo euclidiano no texto Euclides da Cunha, Precursor (GAL-

VÃO, 2009). Antonio Máspoli de Araújo Gomes contribui para 

a compreensão do con' ito religioso do Caldeirão de Santa Cruz 

do Deserto com o relato de uma pesquisa de campo sobre o tema 

(GOMES, 2009). Cristina Pompa lançou novas luzes sobre o Pau 

de Colher (POMPA, 2009). Celso Vianna Bezerra de Menezes 

esclareceu novos aspectos sobre a religião de Contestado, no 
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artigo Rituais de Devoção: os herdeiros do milenarismo de Con-

testado (MENEZES, 2009). Renato da Silva Queiroz faz novas 
incursões sobre o messianismo de Catulé no texto O demônio e o 

messias: notas sobre o surto sociorreligioso do Catulé (QUEIROZ, 
2009). Heloísa Mara Luchesi Módulo faz uma leitura psicológica 
dos Muckers. (MÓDULO, 2009). Julio Cezar Melatti apresenta 
uma pesquisa sobre o messianismo entre os Craôs do norte de 
Goiás. (MELATTI, 2009).

Esses movimentos messiânico-milenaristas foram pes-
quisados a partir das variáveis histórico-sociais sem, contudo, 
considerar a importância da religião, dos símbolos, mitos e ritos, 
para a consecução da construção do imaginário dessas comuni-
dades em tais eventos. Maria Isaura Pereira de Queiroz (1976) 
destaca-se no Brasil pelas pesquisas no campo do fenômeno do 
messianismo. Essa autora, contudo, deixa claro na introdução 
da sua obra, que a esfera do seu trabalho será o con3 ito social 
como base para os movimentos messiânicos milenaristas. Para 
ela, o con3 ito social é entendido como o choque entre o latifún-
dio e as populações sem terra, marginalizadas e empobrecidas. 
O sagrado apontado como um dos fatores preexistentes para a 
ocorrência desse fenômeno não é considerado. Essa pesquisa, 
portanto, busca analisar as contribuições da religião para a cons-
trução daquilo que se convencionou chamar de o messianismo 
milenarista brasileiro

A esperança messiânica, a espera de um messias, a ânsia 
por uma terra prometida, por um paraíso perdido, é uma ma-
triz mítica de conteúdo arquetípico que aparece no imaginário 
religioso de quase todos os povos. Nos povos ocidentais, cujas 
raízes mergulham nas próprias origens do pensamento judaico 
cristão, a esperança messiânica concretiza-se na espera de entes 
messiânicos, um messias, na vivência de um tempo messiânico, 
o kairós do messias (no tempo messiânico) e na delimitação de 
um espaço messiânico, a terra prometida.
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As mudanças que se veri� cam, no mais das vezes, refe-
rem-se aos aspectos relacionados à cultura, à religião, ao tempo 
e ao espaço circunscritos no evento. A essência do personagem 
e os eventos que se seguem ao seu aparecimento constituem as-
pectos que mantêm um liame entre si. Ferreira (1999, p. 1324) 
oferece a seguinte de� nição de messias:

Messias. Do hebraico mashiah, ungido, pelo lat. 
Messias. Pessoa ou coletividade na qual se concre-
tizam as aspirações de salvação, ou redenção. Pes-
soa a quem Deus comunica algo do seu poder ou 
autoridade. Líder carismático. Pessoa esperada an-
siosamente. Reformador ou pretenso reformador 
social.

A de� nição de Ferreira, acima, descreve o messias a 
partir das representações que o homem constrói sobre este ter-
mo em sua fala coloquial. Nesta fala, busca representar o per-
sonagem messiânico a partir do carisma ou poder divino que 
esta personalidade possui ou representa perante o seu grupo de 
referência ou seguidores.

Em sentido lato, o messias é a base do messianismo. Na 

fala do senso comum, messias equivale a herói. Messianismo, 
por outro lado, se refere aos atos heróicos do messias. Carac-
teriza também o processo teológico, histórico, sociológico, an-
tropológico e psicológico desencadeado pelo messias sobre seus 
seguidores. O messias aponta para a personagem da espera. O 
messianismo é o processo desencadeado pelo messias sobre os 
eventos messiânicos.   Essa concepção de messianismo não se 

distancia da de� nição encontrada em Ferreira (1999, p. 1324):

Do Francês messianisme, na Bíblia, a expectativa do 
Messias; a esperança de um salvador ou redentor. Na 
Antropologia social, qualquer movimento político-reli-
gioso baseado na crença em um enviado divino (já pre-
sente ou ainda por vir) que anuncia e prepara a abolição 
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das condições vigentes, e por # m instaura ou reinstaura 

uma era de plena felicidade e justiça. 

Aplica-se o termo messianismo, especialmente, quando 

tal crença pode ser considerada uma referência ideológica para 

grupos e povos em situação de crise e de dominação, por exem-

plo, em contexto de domínio colonial, do domínio da terra, do 

domínio dos bens simbólicos pelo sistema religioso.

Desroche (1985 e 2000) corrobora para aproximar o 

messianismo milenarista da estrutura onírica.  Se a esperança 

é um sonho em vigília como já o queriam Aristóteles ou Platão, 

este sonho, em vigíli, coletivo deve ser paradoxalmente um de 

seus momentos de “plenitude”. Cabe à psicologia social e à socio-

logia esclarecer esse sonho “da mesma maneira e pelas mesmas 

razões que o sonho esclarece o social”. (DESROCHE, 1985, p. 

22).

Pode-se considerar o sonho também como uma alie-

nação. Este é o principal limite imposto aos estudos realizados a 

partir da matriz da psicológica histórica de Jean Pierre-Vernant 

e Carl Gustav Jung. Este é um risco que o pesquisador terá que 

correr.  Assim, o sonho é a fonte conhecida de representação mi-

tológica costumeira, a qual descreve uma situação em termos de 

verdade e de realidade psíquica interior. O mito, portanto, se-

gue essa mesma lei. Coomaraswamy (apud. WITHMONT, 1990) 

aponta para o fato de que a narrativa mítica tem uma validade 

que ultrapassa o tempo e o espaço, e é verdadeira em todo mo-

mento e em todo lugar. Ademais, é exatamente por sua univer-

salidade que ela pode ser narrada, com igual autoridade, com 

vários pontos de vista diferentes.

Segundo Desroche:

Os mestres da suspeita – Marx e Nietzsche particu-
larmente – esforçaram-se para desmascarar as cila-
das da alienação. Será a esperança – como a religião 
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– a atitude do homem que ainda não se encontrou 
ou então já se perdeu novamente? Ou, para reto-
mar os termos de Marx, o sol ilusório que se move 
ao redor do homem enquanto este não se mover ao 
redor de si mesmo? Alma de um mundo sem alma 
e espírito de uma situação sem espírito?Auréola de 
um vale de lágrimas?. Finalmente, ópio do povo? 
Todas essas acusações se mostram contundentes 
ainda mais quando toma por alvo uma ou outra das 
situações correspondentes precisamente às formas 
quer de uma esperança volatilizada quer de uma 
esperança vedada... (DESROCHE, 1985, p. 40)

As Fontes do Messianismo milenarista brasileiro

Origens dos termos na teologia judaico-cristã. A reli-

gião de Israel é uma religião messiânica. O Antigo Testamento 
transborda de esperança messiânica. A esperança messiânica 

aponta para o horizonte escatológico do Reino Messiânico de 

Deus, o Reino escatológico do shalom, no qual reinará o Príncipe 

da Paz. Esse reino deveria ser decorrência natural de um mundo 

ordenado por Deus, em uma terra prometida, cujo resultado é a 

prática da justiça entre os homens.  Nesse reino, as promessas es-

catológicas deveriam se transformar em esperança criativa visto 

que somos mais que intérpretes do futuro; somos colaboradores 

com Deus na criação do futuro. (VAN GRONINGEN, 2003, p. 

497-591). Essa a# rmação encontra seu fundamento na profecia 

messiânica de Isaías:

Mas, para a que estava a$ ita não haverá escuridão. Nos 

primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulom, e a terra de 

Na% ali; mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, 

além do Jordão, a Galiléia dos gentios.

O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e so-

bre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplande-

ceu a luz.
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[...]Porque um menino nos nasceu, um ! lho se nos 
deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o 
seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. (Isaías 9:1-6).

E ainda em  Isaías 11:

Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e 
das suas raízes um renovo fruti! cará. E repousa-
rá sobre ele o Espírito do SENHOR, o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espírito de conse-
lho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de 
temor do SENHOR. E deleitar-se-á no temor do 
SENHOR; e não julgará segundo a vista dos seus 
olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus 
ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e re-
preenderá com equidade aos mansos da terra; e fe-
rirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro 
dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o 
cinto dos seus lombos, e a ! delidade o cinto dos 
seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o le-
opardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o 
! lho de leão e o animal cevado andarão juntos, e 
um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pas-
tarão juntas, seus ! lhos se deitarão juntos, e o leão 
comerá palha como o boi. E brincará a criança de 
peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colo-
cará a sua mão na cova do basilisco. 

Os profetas não previram objetivamente a vinda de Je-

sus. Eles anunciaram genericamente a vinda de um rei justo e 

bom, um messias, da descendência de Davi. Já os autores e os 

intérpretes do Novo Testamento viram em Jesus a realização da 

esperança messiânica.  Essa interpretação  é negada pelo juda-

ísmo e seguida pelo cristianismo em todas as suas vertentes. (II 

Samuel 7; Isaías 7:10-17; 9:6; 16:5; 32:1-8; 53; Jeremias 23:1-6; 

30:8-9; Miquéias 5:1-3; Zacarias 9:9-10 etc.)
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O Príncipe da Paz é a garantia do Shalom. O shalom é 

o resgate da ordem justa do mundo criado por Deus. Na lingua-

gem bíblica, essa nova ordem é conhecida também como Rei-

no de Deus - o sonho do mundo bom, recuperado. O shalom é 

o conteúdo do Reino Messiânico, pois é ele, o Príncipe da Paz, 

quem estabelece o shalom. O shalom está totalmente relacionado 

à justiça; isto é, para alcançar o shalom é necessário praticar a 

justiça. Nos dicionários de língua portuguesa, a justiça aparece 

sempre muito restrita à esfera do direito legal e com forte ênfase 

nos direitos individuais. Percebe-se uma forte in' uência da con-

cepção romana de justiça com base nas leis e na ) loso) a grega, 

que enfatiza os direitos do cidadão. (VAN GRONINGEN, 2003, 

p. 497-591). Rodrigo Franklin de Sousa oferece as bases para 

uma exegese bíblica desse termo:

O termo ‘messias’ deriva do grego messias, que por 
sua vez deriva do aramaico ‘mashiha’ e do hebrai-
co ‘mashiach’( “ungido”). O termo grego aparece 
no Evangelho de João 1:42; 4:25 de forma a indicar 
que, no período da escrita do Novo Testamento, já 
se inseria no contexto de um discurso com o qual 
pelo menos uma parcela da população judaica já se 
encontrava familiarizada. (Sousa, 2009, p. 10).

O termo messias, em hebraico (mashiah), signi) ca o 

mesmo que ungido, em grego. Este é o termo aplicado para Jesus 

Cristo. A unção, nesse caso, refere-se à unção com óleo, por meio 

da qual, tradicionalmente, era con) rmada a autoridade de um 

rei no Oriente, como no caso dos reis de Israel (I Samuel 10:1):

E Samuel tomou um pequeno vaso de óleo, e der-
ramou-o sobre a cabeça de Saul, e o beijou, e disse: 
Eis que o Senhor te ungiu por príncipe sobre a sua 
herança, e tu livrarás o seu povo das mãos dos seus 
inimigos, que o cercam. Este será para ti o sinal de 
que Deus te ungiu príncipe.
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O emprego do termo ungido, porém, rapidamente pas-

sou a ter um uso também metafórico, signi# cando o escolhido 
de Deus, aquele que cumpriria a missão divina. Aos poucos, o 
povo judeu foi percebendo que aquelas pessoas que foram un-

gidas por Deus, ou que eram tratadas como ungidas nos textos 
sagrados, representavam na verdade uma # gura simbólica, uma 
preparação para o Messias, o Cristo que estaria por vir, que pas-
sou a ser ansiosamente esperado. No entanto Rodrigo Franklin 
(SOUSA, 2009, p. 11) faz distinção entre o ungido e o messias. 
O primeiro termo se aplicava, no judaísmo antigo, a um rei tem-
poral, e o segundo termo a uma # gura escatológica.  Segundo 
Queiroz (QUEIROZ, 1976, p. 25):

Os termos messias e messianismo, o quali# cativo 
messiânico pertence à linguagem corrente que os 
de# niu de acordo com os relatos bíblicos. A con-
cepção popular de messias deriva das palavras de 
Isaías: O povo que andava em trevas viu grande luz; 
os que moravam em terra de sombras da morte, a 
luz resplandeceu sobre eles. Porque um menino nos 
nasceu, nos foi dado um " lho: traz o governo em 
seus ombros. Seu nome será Conselheiro, admirável, 
herói de Deus, Padre Eterno, Príncipe da Paz, nasci-
do para restabelecê-la e a" rmá-la através do direito 
e da justiça, desde agora e para sempre.

Não se pode falar em messias e messianismo sem re-
correr às narrativas bíblicas do Velho e do Novo Testamento. A 
gênese destas idéias faz parte da linguagem bíblica e é a própria 
quilha da teologia bíblica. Na verdade, basta ler Isaías 53 para 
ter essa compreensão judaica do termo. Interpretando Isaías, 
João - o evangelista, em sua primeira Epístola, utiliza o termo 
messias como um atributo ao Cristo, como ungido de Deus (I 
João 5:1-5):
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Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nasci-
do de Deus; e todo aquele que ama ao que o ge-
rou também ama ao que dele é nascido. [...] Por-
que todo o que é nascido de Deus vence o mundo; 
e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê 
que Jesus é o Filho de Deus? (grifo nosso). 

Quando Jesus passava, alguns judeus que se conver-

teram ao cristianismo o reconheciam como o Cristo. Pouco a 

pouco, o adjetivo Cristo foi sendo incorporado ao seu nome, que 

passou de Jesus, o Cristo, para Jesus Cristo. A partir da referência 

bíblica, o messianismo é, em termos estritos, a crença na vinda 

– ou no retorno – de um enviado divino e libertador; um mes-

sias – mashiah em hebraico e christós em grego – com poderes 

e atribuições divinas que aplicará no cumprimento da boa causa 

de um povo ou um grupo oprimido. Há entretanto, um uso mais 

amplo do termo para caracterizar movimentos ou atitudes mo-

vidas por um sentimento de eleição ou vocação divina no cum-

primento de uma tarefa sagrada. Essa genética bíblica para os 

termos messias e messianismo é atestada por outros estudiosos 

da área, como por exemplo, Desroche (2000, p. 21) em seu Dicio-

nário de Messianismos e Milenarismos:

A etimologia dos termos messias e messianismo 
pareceriam mostrar que o Ocidente conheceu o 
personagem e a doutrina que eles designam sob 
a in* uência de Israel e do cristianismo. Entretan-
to, as idéias e os fatos cobertos por essas palavras 
ultrapassam amplamente a área judaico-cristã. A 
palavra “messianismo” designa, na realidade, dois 
conceitos destinos: um conceito teológico norma-
tivo, associado à proclamação da unicidade mes-
siânica do fundador do cristianismo (todos os de-
mais personagens messiânicos sendo classi3 cados 
como pseudo-messias, pré-messias ou falsos mes-
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sias); um conceito sociológico comparativo, basea-
do numa massa de situações, assinaladas na histó-
ria das religiões, em que um personagem fundador 
de um movimento histórico de libertação sócio-
-religiosa identi% ca ou é identi% cado com uma 
Potência suprema cujas “ondas” alcançam tanto a 
história das religiões quanto as sociedades.

Os sociólogos de% nem a espera messiânica como a ân-

sia pela vinda de um enviado divino que, dotado de poderes ex-

traordinários, restaurará a ordem entre aqueles que nele crêem. 

O messias vem para restabelecer o nomos, colocar a ordem no 

caos e legitimar o reino supra histórico, o reino de Deus (Des-

roche, 2000, p. 21-22). Em sentido estrito, esse termo deriva-se 

das fontes do cristianismo, da área cultural predominantemen-

te cristã. Em sentido lato, o messianismo designa o corolário de 

doutrinas e crenças judaicas relativas ao Messias prometido no 

Antigo Testamento. Refere-se aos movimentos que prometem a 

vinda de um enviado de Deus, chamado para restabelecer sobre 

a terra a pre% guração do tempo paradisíaco. Um reino marcado 

pela justiça, paz e inocência das origens arquetípicas do homem.  

Walnice Nogueira Galvão aponta para a existência desses ele-

mentos do messianismo bíblico na obra Os Sertões de Euclides 

da Cunha. Diz ela:

Para ligar os numerosos e heterogêneos materiais 
de que se serviu, Euclides tomou ainda empres-
tada dos canudenses messianistas e milenaristas 
– que ali se concentraram para esperar o Juízo Fi-
nal anunciado pela chegada do novo século, numa 
vida de oração e penitência para salvar a alma-a vi-
são escatológica. E mostra como, através da inver-
são demoníaca das imagens bíblicas que persistem 
à crença salvacionista, é possível aderir ao ponto 
de vista deles. Isso se efetiva através da mimese do 
grande sintagma narrativo da Bíblia, por meio do 
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qual é traçado o arco que vai da criação do arraial 
de Canudos, o Gênese bíblico, até seu aniquila-
mento pelo “fogo”, o Apocalipse, em conjunção 
com as profecias das sagras escrituras. (GALVAO, 
2009, p. 52).

A hermenêutica sertaneja, � ncada em pressupostos do 
catolicismo popular e das crendices próprias do sertão, faz uma 
interpretação particular do sentido bíblico do messias e dos ter-
mos messiânicos.

Era assim que os canudenses encaravam sua sina. 
Coerentemente, nessa visão escatológica, o ima-
ginário apocalíptico, baseado no dogma salvacio-
nista, sofre uma inversão demoníaca. A Cidade de 
Deus, um quadriculado de ouro e pedras preciosas, 
degrada-se no labirinto cor de terra do arraial. O 
Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, 
transforma-se em bode, único animal ali existente. 
O Rio da Água da Vida que corre no Paraíso, não é 
mais que o rio seco que passa por Canudos, o Vaza 
Barris. A Árvore da Vida se transforma na árvore 
da morte. E assim sucessivamente. Essa era a visão 
dos canudenses, que Euclides soube captar, infor-
mar literariamente e expressar. (GALVÃO, 2009, p. 
53). 

Outro mito importante na construção do messianismo 
brasileiro é aquele da crença indígena da Terra sem Males. O 
messianismo indígena brasileiro autóctone ou fruto do choque 
com o cristianismo é por demais conhecido. Esse messianismo 
mais antigo se expressa pelo Mito da Terra sem Males e mais re-
centemente pelo profetismo. (LANTERNARI, 1974, p. 187-189; 
MELATTI, 2009)

Segundo Queiroz (QUEIROZ, 1976), os índios pressio-
nados pelo avanço da colonização européia, especialmente a po-
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pulação Guarani que permaneceu fora das reduções e do âmbito 

de ação de encomendeiros e bandeirantes, foram sendo paula-

tinamente empurrados para as matas adjacentes ao Rio Paraná. 

Outros se deslocaram em direção ao centro do país e do litoral 

Atlântico em busca da Terra Sem Males.

Segundo notícias dadas por Curt Nimuendajú, à 
migração dos Tupis para o oriente devia-se ao ob-
jetivo, que eles perseguiam de encontrar uma Terra 
sem males, pela qual os nativos teriam abandonado 
as regiões originárias do interior antes da chegada 
dos portugueses. (LANTERNARI, 1974, p. 190).

Uma dessas migrações foi acompanhada pelo indige-

nista alemão Kurt Unkel, batizado Nimunedaju pelos indígenas. 

Ele registrou os fragmentos do discurso mítico fundador desta 

mobilização:

Ñanderuvusu (Nosso Grande Pai) veio a terra e 
faliu a Guyrapotý (nome do xamã incumbido de 
liderar a partida): Procurem dançar, a terra quer 
piorar! Eles dançaram durante três anos quando 
ouviram o trovão da destruição. A terra desabava 
pelo oeste. E Guyrapotý disse aos seus 6 lhos: “Va-
mos! O trovão da destruição causa temor”. E eles 
caminharam, caminharam para o leste, para beira 
mar. E eles caminharam. E os 6 lhos de Guyrapotý 
lhe perguntaram: “Aqui não vai surgir de imediato 
à ruína?” – “Não, aqui a ruína vai surgir após um 
ano, dizem.” E seus 6 lhos 6 zeram roça. (Nimuen-
daju, 1987, p.155).

A Terra Sem Males, a versão indígena do Paraíso Perdi-

do, era um lugar destinado ao Herói Fundador da tribo, ao Pagé, 

ao Xamã, ao guerreiro e ao homem simples que havia bem ser-

vido ao seu povo. Um lugar de fartura, de abundância, de paz. 

Aquele lugar onde o sofrimento encontra o seu 6 m e a felicidade 
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toma conta. Lá os inimigos fugirão, a velhice será transformada 

em juventude e a morte dará lugar à vida. (LANTERNARI, 1974, 

p.191).  O paralelo da Terra Sem Males com Apocalipse 22:1- 6 

é perfeito.

E mostrou-me o rio da água da vida, claro como 
cristal, que procedia do trono de Deus e do Cor-
deiro.No meio da sua praça, e de ambos os lados 
do rio, estava a árvore da vida, que produz doze 
frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as folhas 
da árvore são para a cura das nações.Ali não have-
rá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e 
do Cordeiro, e os seus servos o servirão,e verão a 
sua face; e nas suas frontes estará o seu nome.E ali 
não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de 
lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus 
os alumiará; e reinarão pelos séculos dos séculos.  
E disse-me: Estas palavras são � éis e verdadeiras; e 
o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou 
o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas 
que em breve hão de acontecer.

O típico sertajeno euclidiano é fruto do cruzamento do 
português com o índio, o mameluco. Esse certamente conhecia 
essa lenda. Da síntese desse mito com o paraíso cristão, nasceu a 
esperança de uma terra sertaneja em que mana leite e mel, uma 
Nova Canaã, a Jerusalém Celestial.

Além do Mito Da Terra Sem Males temos a in� uência 
de Joaquim de Flora na construção do messianismo milenarista 
brasileiro. O surto messiânico milenarista que eclodiu no Bra-
sil, em meados do século XIX e primeira metade do éculo XX, 
remonta suas origens às pregações de In� uência de Joaquim de 

Flora em Portugal e na Europa, obra recentemente publicada 

(FRANCO; MOURÃO, 2005) por José Eduardo Franco e José 

Augusto Mourão (professores na Universidade Nova de Lisboa). 

É um dos mais importantes contributivos para o estudo do pen-
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samento teológico e político na Idade Média e sobre a in$ uên-

cia de Joaquim de Flora na religiosidade de Portugal. De fato, 

Joaquim de Flora (1130/35-1202), teólogo contemplativo da 

Ordem de Cluny, foi um dos mais in$ uentes espíritos do século 

que marcou o nascimento da & gura do intelectual e das univer-

sidades. A originalidade dos seus escritos deve-se, sobretudo à 

preeminência que dá no livro Concórdia Nova, ao Espírito Santo, 

relativamente ao Pai (Idade dos Anciãos) e a Jesus Cristo (Idade 

dos Jovens). As duas primeiras idades correspondiam aos tem-

pos primordiais da humanidade e à era de Cristo. Esse ponto de 

vista transgredia a concepção comumente aceita de que o Gêne-

sis bíblico correspondia a um Paraíso terrestre em que o homem 

e a mulher (Adão e Eva) tinham sido perfeitos e, por isso, felizes, 

até a queda pecaminosa que os & zera perder a pureza que era 

própria da sua grande espiritualidade (Gênesis 3).

Joaquim de Fiore, ou Joaquim de Flora, italiano, nasceu 

na Calábria em torno de 1135, em Celico. Em 1177 foi nomeado 

abade no monastério cisterciense de Corazzo. Joaquim abando-

nou a vida monástica para levar uma vida de eremita entregue 

à meditação. O isolamento, a meditação e a disciplina espiritual 

acabaram lhe proporcionando a iluminação que seria, segundo 

ele, a chave para o entendimento da história humana. Em 1186 

viajou para Verona, onde teria tido uma audiência com o papa 

Urbano II. Tendo recebido o apoio da Igreja em 1190, fundou a 

Congregação Florense no local que leva até hoje o nome de San 

Giovanni de Fiore, também na Calábria. Joaquim veio a falecer 

em 1202. (FRANCO; MOURÃO, 2005).

Joaquim de Flora assim acreditava que  O Antigo Tes-

tamento subsistia  no Novo Testamento  especialmente quanto à 

literatura apocalíptica. Ele acreditava que o Novo Testamento já 

subsistia em germe no Velho Testamento e que esse existia como 

fruto no Novo Testamento.  Seu pensamento interpretava de for-

ma alegórica o Apocalipse de João; suas profecias propalavam a 
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abertura do Sétimo Selo desse Livro. A abertura desse se con-

cretizava na  manifestação visível do reino de Deus. (Apocalipse 

7:1; 9:21). A  chave para a interpretação do Livro do Apocalipse 

lhe fora concedida por meio de uma visão celestial.( FRANCO; 

MOURÃO, 2005, p. 16; LÖWITH, 1991, p. 140-150).

A partir desta concepção exegética Joaquim de 
Flora constrói uma teologia da história e formula a 
utopia da Idade do Espírito Santo, além de recons-
tituir  a crítica sócio-eclesial que esta # gura sofreu. 
Repare-se que não parece haver por parte dos au-
tores, a idéia de esgotar a análise de uma # gura tão 
grande quanto enigmática, mas, tão só de a% orar 
os aspectos, sobretudo relacionados com a temáti-
ca do Espírito Santo, particularmente importante 
para a Cultura Portuguesa, e objecto de estudo da 
terceira parte desta obra.  (BALTAZAR, 2006, p. 
1-3)

No entanto, a in% uência mais importante de Joaquim 

de Flora na cultura portuguesa será na criação e estabelecimento 

das Festas do Divino precursoras do estabelecimento do Impé-

rio do Divino, império esse baseado nas idades escatológicas do 

mundo. As idades escatológicas do Mundo no Joaquinismo é a 

base para a construção do pensamento escatológico milenarista 

dispensacionalista que tomou conta do protestantismo funda-

mentalista Norte Americano e de seus descendentes no mundo 

moderno.

Em síntese, podemos dizer que a doutrina jo-
aquimita condensa em seu interior muitos as-
pectos básicos da re% exão escatológica judaico-
-cristã, em especial no que se refere aos períodos 
e cifras nos quais se pode dividir a história. A relati-
vidade absoluta em que Joaquim colocava tanto a 
autoridade da Bíblia quanto o papel da Igreja não 



157

CAPÍTULO 2 – DEBATES TEMÁTICOS NOS ESTUDOS DA RELIGIÃO

foram percebidos em toda a sua potencialidade 
explosiva no séc.XII, mas inspiraram muitos mo-
vimentos de contestação ao poder eclesiástico. Há 
autores que chegam a identi% car Joaquim como 
um antecessor da Reforma, surpreendendo-se que 
ela não tenha ocorrido quando da propagação de sua 
doutrina. (DOBRORUKA, 2009). 

A importância da sucessão dessas idades é que, de uma 

era à outra, a visão da Trindade ia se esclarecendo.  Daí a ima-

gem famosa de suas três idades do mundo representadas, analo-

gamente às horas do dia: a primeira, identi% cada com o Antigo 

Testamento e a lei mosaica, sob a luz das estrelas; a segunda, aná-

loga ao Novo Testamento e encarnada pela Igreja de Roma, como 

a aurora; e a vindoura, que seria de% nida por uma nova “Igreja 

espiritual”, como sendo o dia claro.  As três idades do mundo 

estão ainda identi% cadas com as três pessoas da Trindade, sendo 

a primeira do Pai, a segunda do Filho e a terceira do Espírito 

Santo. (DOBRUKA, p. 14-16).

A história da salvação inserida na história da hu-
manidade conferem ao Homem um sentido com-
pleto: eis a grande contribuição de Joaquim de Flo-
ra. Também os movimentos religiosos reformistas 
modernos ou os teorizadores das utopias univer-
salistas descendem do abade calabrês. A in3 uência 
do Joaquimismo de Flora na Cultura Portuguesa, 
remonta desde os descobrimentos e missões, ave-
riguando os indícios de paracletianismo em Por-
tugal na preparação das descobertas, mostrando o 
profetismo quinto-imperialista e a miti% cação da 
missão de Portugal. Como dizia o Padre António 
Vieira, era a abertura do mundo ao próprio mundo 
ou o rumo na linha da utopia milenarista de Joa-
quim de Flora. (BALTAZAR, 2006, p. 1-3). 
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O Pensamento de Joaquim de Flora deu origem a Folia 
do Divino. Um conjunto de festas dedicadas ao Império do Di-

vino Espírito Santo.  Essas festas e bailados foram transplantados 
de Portugal para o Brasil e aqui ganharam a simpatia e adesão 

das populações mais pobres e marginalizadas. O Império do Di-

vino seria para estas populações a manifestação visível do Reino 

de Deus na terra.

Já tive ocasião de dizer alhures que a festa de Pen-
tecostes se celebra em todo o Brasil com muito 
entusiasmo e cerimônias bizarras. Tira-se a sorte, 
no � m de cada festa, para saber-se quem fará os 
principais gastos da festa do ano seguinte, e o que 
é eleito usa o nome de Imperador. Para poder cele-
brar a festividade com maior pompa e tornar mais 
esplêndido o banquete, que é a sua conseqüência 
indispensável, o Imperador vai recolher ofertas em 
toda a região, ou escolhe alguém que o substitua. 
Mas não anda nunca só quando faz estes peditó-
rios; leva consigo músicos, cantores e, quando o 
grupo chega a uma habitação, faz o pedido ento-
ando cânticos em que sempre há de mistura loas 
ao Espírito Santo. Os cantores e músicos são or-
dinariamente pagos pelo Imperador; mas freqüen-
temente, também, são homens que cumprem um 
voto, e mesmo que recebam retribuição, é sempre 
muito pequena, porque não há ninguém que não 
julgue obra muito meritória servir assim ao Espí-
rito Santo. Estes peditórios   duram, às vezes, vários 
meses, e é as tropas encarregadas de fazê-lo que se 
dá o nome de folia. (SAINT-HILAIRE, s.d. apud. 
CASCUDO, 1927, p. 83-84).

Joaquim de Flora foi seguido por Gonçalo Anes, O Ba-
darra, (MAGALHAES, 2004). Bandarra (1530 a 1540) nasceu 
em torno de 1500 na cidade de Trancoso. Desenvolve a pro� s-

são de lambedor de sola, como era conhecido o sapateiro. É um 
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trovador nato. Compõe trovas messiânico milenaristas, na qual 
apresenta o rei de Portugal como o messias, o Desejado de Todas 
as Nações. A Igreja o persegue, o acusa de heresia em 1541. É jul-
gado pelo Tribunal do Santo Ofício, condenado com uma pena 
leve. Retorna a Trancoso, onde vem a falecer em 1556.

Em 1603, As Trovas do Bandarra, como & caram conhe-
cidos seus escritos, são impressas pela primeira vez, em Paris, 
por obra de D. João de Castro (com o título pomposo de Paráfra-
se e Concordância de Algumas Profecias de Bandarra, Sapateiro 

de Trancoso). Em 1644 As Trovas são publicadas pela segunda 
vez, em Nantes. Em 1809, as trovas são reeditadas em Barcelona, 
por ocasião das Invasões Francesas. As trovas de Bandarra não 
só atualizaram as profecias do Joaquim de Flora como lançaram 
as bases para o Sebastianismo (MAGALHÃES, 2004). Herman 
(HERMAN, 1996, p. 12-13) vincula as trovas de Bandarra às ori-
gens do Sebastianismo no livro intitulado No Reino do Desejado.

Visando a entender a construção do sebastianis-
mo português, a autora inicia sua análise a partir 
das Trovas de Bandarra, chamando atenção para 
os elementos que in: uenciaram sua construção, 
como o messianismo judaico e a tradição profética 
ibérica, avançando ao inserir elementos da cultura 
popular e a in: uência do sapateiro no seu contex-
to social. Assim como os demais autores citados, 
Hermann trata as Trovas como elemento de expli-
cação do sebastianismo, seguindo os passos dados 
até então, ao tratar as reapropriações e releituras 
das Trovas de Bandarra e sua importância para a 
constituição do messianismo sebástico. Por esse 
motivo, optou pela análise das obras de D. João de 
Castro, Manoel Bocarro e do Padre Antonio Viei-
ra. (MAGALHÃES, p. 15-16). 

O catolicismo popular português tem suas peculiarida-
des. Se por um lado é marcado por um afastamento de Roma, 
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por outro é marcado pela crença na iluminação direta. Deus fala 
diretamente com o seu povo sem a mediação da Igreja e sem a 
necessidade da revelação especial, a Bíblia Sagrada. Essa ilumi-

nação direta é a responsável pelo surto de profetismo que to-

mou conta de Portugal com as profecias de Joaquim de Fiore 

e Gonaçalo Anes, o Bandarra que se encontram na Gênese do 

Sebastianismo. (LEONARD, 1973). No Brasil, esse profetismo 
disseminou-se pelo sertão e fecundou na alma sertaneja.

  O Brasil povou-se no século XVI, plantio das semen-
tes humanas, seiva das primeiras raízes genealógi-
cas.  É o século de Bandarra, de D. Sebastião,nova 
� oresta das   profecias que haviam moldurado a 
eclosão do Mestre de viz,início da eclíptica mes-
siânica dos reis assinalados pelo Destino,desde 
Cruz de Ourique. Tempo do Povo de Gil Vicen-
te e dos heróis de Luís de Camões. A religião no 
espírito popular, com a diluição moura,manteria a 
feição fatalista,astrológica,percebida nos lampejos 
proféticos,vizinhança de Deus,onde tudo era mila-
gre.(CASCUDO, 2002, p. 459).

Bandarra constrói suas trovas a partir de uma leitura 
laica do messianismo milenarista do Antigo e do Novo Testa-
mento. E constrói sua escatologia, a partir da visão teológica ilu-
minista do Catolicismo Português, que dispensa a intermediação 

da Igreja e da Bíblia na construção da sua revelação espetacular 

do reino de Deus. Segue a tradição da apocalíptica portuguesa 

desde a Lenda de Ourique, Fernão Lopes, Gil Vicente, Luis de 

Camões e Antônio Vieira, chegando até Fernando Pessoa.
Essa tradição parece ter sido disseminada pelo sertão, 

seja pelos cantadores, por intermédio dos pregadores, por meio 
dos profetas, sejam pelas ladainhas dos beatos e santos, que até 
hoje povoam o imaginário sertanejo conforme documentado 
por Luís da Câmara Cascudo. (CASCUDO, 2004, p. 527-556).
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Bandarra aliou-se, desta forma, a uma tradição apo-
calíptica messiânica, presente no reino desde pelo 
menos a Lenda de Ourique, que perpassou autores 
como Fernão Lopes, Gil Vicente, Luís de Camões e 
Antonio Vieira, chegando até Fernando Pessoa. É 
por esse motivo que encontramos referências, nas 
Trovas a elementos do Antigo Testamento, em es-
pecial aos profetas Isaías, Jeremias e Daniel, além 
de Esdras, presente apenas nas versões em vulgar 
da Bíblia. As Trovas contêm elementos messiânicos 
que atendiam as expectativas dos cristãos-novos, 
que visualizavam a possibilidade de solução dos 
problemas trazidos pela conversão forçada, prin-
cipalmente após o estabelecimento da Inquisição, 
e dos cristãos-velhos, que esperavam um rei forte 
para solucionar os problemas sociais e econômicos 
do reino, que  restabelecesse seu papel na expansão 
ultramarina e que resolvesse as questões dinásticas 
e sucessórias, principalmente após o reinado de  D. 
João III. (MAGALHÃES, 2004, p. 319).

    O Sebastianismo foi um movimento místico-secular 
que ocorreu em Portugal na segunda metade do século XVI 
como conseqüência da morte do rei D. Sebastião na batalha de 
Alcácer Quibir, em 1578. (VALENSI, 1994). Em 4 de Agosto de 
1578, na famosa batalha de Alcácer Quibir, Portugal perdera seu 
rei de apenas 24 anos de idade, Dom Sebastião, morto sem dei-
xar herdeiros na maior catástrofe militar de sua história colonial.  
Por falta de herdeiros, o trono português terminou nas mãos do 
rei espanhol Felipe II. Apesar do corpo do rei Dom Sebastião ter 
sido removido para Belém, o povo nunca aceitou o fato divul-
gando a lenda de que o rei encontrava-se ainda vivo, em missão 
celestial, preparando umas miríades de anjos, num poderoso 
exército, esperando apenas o momento certo para volver ao tro-
no e afastar o domínio estrangeiro. (GODOY, 2009).
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Esse mito foi construído a partir das necessidades da 
alma portuguesa de forjar seus heróis e da necessidade da au-
to-a� rmação de Portugal frente ao Reino de Castela. O rei de-

saparecido na Batalha de Alcácer Quibir vai ganhando novos 

contornos e assume uma personalidade mítica no imaginário 

português: Dom Sebastião estava predestinado a salvar Portugal 

de todos os seus males.

Apesar de ter sua imagem envolvida em casos em-
bebidos em ações fraudulentas, Dom Sebastião 
ganhava maior potência no imaginário português: 
cada vez mais era tido como um rei desaparecido 
capaz de retornar a qualquer momento para trazer 
a salvação de Portugal. A idéia de que o monarca 
teria que peregrinar para se refazer de possíveis er-
ros provindos de sua demasiada existência secular 
ganhava corpo na con� guração de um soberano 
que voltaria puri� cado, santi� cado e, assim, apto a 
restabelecer a salvação do mundo. (GODOY, 2009, 
p. 24).

O maior divulgador dessa lenda foi o poeta popu-
lar Bandarra (MAGALHÃES, 2004), que produziu incansáveis 
versos clamando pelo retorno do Desejado (HERMAN, 1996). 
Explorando as crendices populares, vários oportunistas se apre-
sentavam como o rei oculto na tentativa de obter benefícios pes-
soais. O Sebastianismo tornou-se uma febre, até Fernando Pes-
soa adotou essa crença. O maior intelectual católico a aderir esse 
movimento foi o Padre Antonio Vieira.

O discurso de Bandarra adquiriu características 
milenaristas à medida que apresentava elementos 
que favoreceriam a leitura em favor da constituição 
de um Quinto Império Cristão, liderado pelo rei de 
Portugal, que converteria todos os povos do mun-
do e encaminharia a humanidade para um período 
de paz, antecessor do Juízo Final. Estes elementos, 
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apresentados tanto pelas Trovas quanto pela lite-
ratura do período, fez de Bandarra profeta do se-
bastianismo e da Restauração Portuguesa, atendo 
as expectativas de cristãos-novos e velhos, à me-
dida que compartilhava a tradição profética lusita-
na marcada por in& uências ibéricas, joaquimitas, 
judaicas e pelo chamado messianismo português.. 
(MAGALHÃES, 2004, p. 319). 

Em 1603, um nobre português, Dom João de Castro que 

lutava pela soberania do reino de Portugal comenta, imprime e 

publica as Trovas de Bandarra tornando, assim, pública as cren-

ças do profeta, poeta e sapateiro que acreditava na volta de Dom 

Sebastião como o monarca prometido de Portugal, que voltaria 

como o Desejado de Todas as Nações.  Numa referência ao cum-

primento da profecia bíblica de Ageu 2:7 “E farei tremer todas as 

nações, e virá o Desejado de todas as nações, e encherei esta casa 

de glória, diz o Senhor dos Exércitos.”

Dom João de Castro foi encontrar, no discur-
so profético de Bandarra, a leitura que preenchia 
expectativas e crenças suas e do povo. A partir de 
sua interpretação, surge, en8 m, um sebastianismo 
que ressalta contornos milenaristas, utópicos e es-
catológicos, transformando este texto na bíblia do 
sebastianismo, com bem observou João Lúcio de 
Azevedo em seu conhecido livro A Evolução do 
Sebastianismo. (GODOY, 2009, p. 240.

Maria Isaura Pereira de Queiroz (QUEIROZ, 1977, p. 

217-218) e Marcio Honório de Godoy, (GODOY, 2009, p. 27) 

a8 rmam que as Trovas de Bandarra foram divulgadas no Brasil. 

Registram esses autores que em 1591, Gregório Nunes foi de-

nunciado pelo Tribunal do Santo O8 cio na Bahia por esperar a 

vinda do messias pre8 gurado na pessoa do rei Dom Sebastião. 

Essas crenças in& uenciaram profundamente os movimentos 



164

PARA ONDE VÃO OS ESTUDOS DA RELIGIÃO NO BRASIL?

messiânicos milenaristas brasileiros como Canudos, Contestado, 
Caldeirão e Pau de Colher (QUEIROZ, 1976; GALVÃO, 2009; 
GOMES, 2009; MENEZES 2009). Sobre a in� uência de Bandarra 

em Canudos, Euclides da Cunha escreveu:

Esta justaposição histórica calca-se sobre três sé-
culos. Mas é exata, completa, sem dobras. Imóvel 
o tempo sobre a rústica sociedade sertaneja, des-
peada do movimento geral da evolução humana, 
ela respira ainda na mesma atmosfera moral dos 
iluminados Que encalçavam doidos, o Miguelinho 
ou Bandarra. Nem lhe falta para completar o sími-
le, o misticismo político do sebastianismo. Extinto 
em Portugal, ele persiste todo, hoje, de modo sin-
gularmente impressionador, nos sertões do norte. 
(CUNHA, 1979, p. 109).

Joaquim de Flora, por meio dos versos de Bandarra, 
in� uenciou o Padre Antonio Vieira, especialmente em sua de-

fesa perante o Tribunal do Santo O� cio. Essa defesa encontra-se 

publicada em dois volumes pela Universidade Federal da Bahia. 

Vieira in� uenciou, com seu pensamento, a construção do sonho 

messiânico brasileiro como será demonstrado mais adiante.

O Padre Antônio Vieira (1608-1697) nasceu a 6 de feve-

reiro de 1608, em uma casa pobre na Rua do Cônego, em Lisboa, 

tendo sido um dos mais in� uentes homens de seu século em ter-

mos de política portuguesa. Seu pai servira a marinha e fora, por 

dois anos, escrivão da Inquisição portuguesa. Seu pai mudou-se 

em 1609 para o Brasil, onde assumiu um cargo de escrivão em 

Salvador; em 1614 trouxe a família para o Brasil quando Antônio 

tinha 6 anos de idade. Antônio estudou na única escola de Salva-

dor da época: a dos jesuítas.

O Sebastianismo do Padre Antonio Vieira aparece de 

modo claro nas obras Os Sermões de Xavier Dormindo e Xavier 

Acordado, datado de 1694; Na História do Futuro, datado de 1718 
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e Na Defesa Perante o Tribunal do Santo O� cio. Vieira busca fun-
damentos bíblicos e teológicos para uma escatologia portuguesa. 
Em seus sermões proféticos, o Império Português é o reino esco-

lhido por Deus para a manifestação do reino messiânico e o rei 

de Portugal, o messias escolhido.

Os Sermões de Xavier Dormindo foram frutos 
de uma re) exão mais consistente sobre o Quinto 
Império e também sobre a própria produção de 
Vieira, que compilava os seus escritos, um tanto a 
margem dos acontecimentos metropolitanos. Ao 
contrário do Sermão do Esposo, restringido à co-
roa portuguesa pelo passo restauracionista, pode-
mos ver nos sermões sobre o “Apóstolo do Orien-
te” espelho de um projeto profético bem delineado 
de alcance universal católico), liderado pela nação 
portuguesa, encabeçado pelo monarca, não mais 
necessariamente, D. João IV. Mais que isso, um Fu-
turo que dependeria da Companhia de Jesus, por 
meio de sua ação missionário e evangelizadora, re-
a0 rmando que esse Quinto Império, apesar de pos-
suir dupla coroa temporal e espiritual, era o Reino 
de Cristo na terra. (LIMA, 2004, p. 104-105).

Em 1662, Vieira fora expulso do Maranhão sob a acu-

sação de proteger os índios. Foi desterrado para o Porto. O escri-

to, contudo que lhe instaurou o processo inquisitorial é a Carta 

à Rainha viúva D. Luisa, enviado por intermédio do professor 

dela, seu irmão em religião, Padre André Fernandes, bispo do 

Japão. Vieira, já no Sermão de São Roque, prometera a D. João 

IV o cetro do Quinto Império; pregando em Salvaterra em 1654, 

quando o Rei já se encontrava adoecido de cuja cura todos es-

peravam!  Cometera Vieira a imprudência de prometer no púl-

pito as consolações dadas à Rainha - que o real enfermo não 

morreria, enquanto não cumprisse as profecias de Bandarra que 

o credenciavam para a grande missão de, pela vitória sobre os 
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turcos, resgatar os Lugares Santos e fundar no mundo secular a 
Monarquia Universal de Cristo. Em novembro de 1656, morre, 
porém, o Rei sem ver cumpridas as profecias de Vieira. Diante 
do inesperado, Vieira logo declara que o Rei haveria de ressur-
gir dos mortos. Suas a� rmações estão estribadas nas profecias de 

Bandarra. (VIEIRA, 1957, p. 212, § 335).   Pois se Bandarra havia 
acertado em tudo o mais, não haveria de errar nas visões que lhe 
mostrara D. João IV investido da divina missão de realizar na 
terra as profecias Bíblicas de Isaías e Daniel. Vieira prega tudo 
isso em São Luiz do Maranhão em 1655 e envia para A Rainha 
viúva as suas crenças em 1659. (CIDADE, 1957; VIEIRA, 1957, 
p. 212, § 335).

Vieira foi mandado a Roma. Em Fevereiro de 1663, 
por ordem do Conselho Geral do Santo Ofício, o Tribunal de 
Coimbra recebe ordens para interrogar Vieira sobre o conteúdo 
da Carta Profética, A Esperança de Portugal.  Sofrendo de im-
paludismo, tuberculoso, alquebrado em seu corpo, não em sua 
fé, Vieira é preso pela Inquisição em 1665. O processo durou de 

1663 a 1667. Na prisão conta apenas com a sua memória e uma 

pena para escrever a sua defesa contra Os Autos Sobre o Papel 

Que Nesta Cidade de Lisboa Se Divulgou No Anno de 1160 sobre 

a Ressurreição d’ElRey dom João 4º tocantes ao Pe. Antonio Vieira 

religº da Companhia de Jesus preso no Cárcere do Custódio em 1.º 

de outbr.º de 1665. (Sic) (CIADADE, 1957, p. XXIII). Em sua de-

fesa, Vieira apresenta a sua Representação Dos Motivos Que Tive 

Para Me Parecerem Prováveis de Que Se Trata, divido em duas 

partes. (CIDADE, 1957, p.3; VIEIRA, 1957).

Na presente Representação procura Vieira funda-
mentar em promessas divinas a esperança em que 
comunga, de que tal restituição se efectuará.
Era esta a última das nove proposições que, en-
viadas ao Santo Ofício de Roma para que as qua-
li� casse, vieram de lá todas reprovadas. A 1.ª, que 
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a! rma a futura existência do Quinto Império – 
estranha ao consenso geral dos Católicos, que to-
mam tal império como do Anti-Cristo; a 2.ª, que 
anuncia que o Império Romano – o IV do Mundo, 
que ainda se continua na Casa da Áustria – será 
destituído pelo Quinto Império – errônea ofensiva 
dos ouvidos piedosos; 3.ª, que atribui espírito pro-
fético a Bandarra-escandalosa, temerária, ofensiva 
dos ouvidos piedosos e com sabor de heresia; a 4.ª, 
que inculca as suas Trovas como veri! cadas nos 
sucessos livres e continentes – temerária e fátua; a 
5., a que considera não só como demonstrável pelo 
discurso, senão também como derivada da própria 
Fé, a verdade de tais profecias não é apenas errô-
nea: tem sabor de heresia; temerária; a 6.ª, que a! r-
ma a futura ressurreição de D. João IV; igualmente 
temerária e ainda ofensiva dos ouvidos piedosos; 
a 7ª., que tem como critério de conhecimento do 
escrito profético a veri! cação em sucessos do pro-
fetizado, independentemente de erros doutriná-
rios do profeta; errônea, injuriosa para os Santos 
Padres,para a Sagrada Escritura e para a Igreja a 
8ª., que atribui ao Imperador do Quinto Império a 
graça da conversão universal dos judeus, Gentios 
e Hereges; e ! nalmente, como sacrílega e injuriosa 
para a Igreja a 9.ª, que admite a incorporação nela 
das doze tribos hebraicas desaparecidas.(CIDADE, 
1957, p. XIX-XXX).

O Sebastianismo, por meio da tradição oral e da prega-
ção de Padre Antonio Vieira, propagou-se pelo Nordeste brasi-
leiro e in/ uenciou as crenças sertanejas sobre o ! m do mundo 
e os movimentos messiânicos milenaristas como Canudos, Cal-
deirão e Pau de Colher.

Euclides estabeleceu um liame entre Daí, entrando 
pelo século XIX e indo em frente, a ! gura de Dom 
Sebastião comparecerá em movimentos populares 
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rebeldes e religiosos do sertão nordestino (Cidade 
do Paraíso Terreal, PE; Pedra Bonita, PE; Canu-
dos, BA). E hoje ainda “vive” com forte presença 
no antigo território do Grão-Pará-Maranhão, Pará 
e Amazonas-, em narrativas e lendas transmitidas 
oralmente e em manifestações de religiosidades 
afro brasileiras do tambor de mina e da pajelança, 
sofrendo transformações constantes em sua via-
gem virtual. (GODOY, 2009, p. 30).

Canudos e Dom Sebastião. Ele criou um retrato som-

brio do Conselheiro como personagem trágico, guiado por for-

ças obscuras, que o levaram à loucura e ao con* ito com a Igreja e 

o governo. Enfatizou o caráter sebastianista e messiânico de Ca-

nudos, cujos habitantes acreditariam no retorno mágico do rei 

português D. Sebastião, desaparecido no século XVI, que volta-

ria para derrotar as forças da República e restaurar a monarquia 

eterna. Vieira baseou sua prédica nos poemas populares e nas 

profecias apocalípticas, encontrados nas ruínas da cidade, que 

julgou re* etirem a pregação de Conselheiro. Explicou, assim, al-

guns dos aspectos misteriosos da guerra, como a luta quase sui-

cida dos conselheiristas, ou a migração para Canudos em pleno 

con* ito. Sobre as relações entre o Sebastianismo e as crenças da 

cidade de Canudos Euclides da Cunha descreveu:

Esse Sebastianismo de Canudos correu célere pelo Ser-

tão. Ainda hoje em 

Relataram-na depois, ingenuamente, os vencidos:
Antonio Conselheiro seguira em viagem para o 
céu. Ao ver mortos os seus principais  ajudantes e 
maior o número de soldados, resolvera dirigir-se 
diretamente à Providência. O Fantástico embaixa-
dor estava àquela hora junto de Deus. Deixara tudo 
prevenido. Assim é que os soldados, ainda quando 
caíssem nas maiores aperturas, não podiam sair 
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do lugar em que se achavam. Nem mesmo para 
se irem embora, como das outras vezes. Estavam 
chumbados às trincheiras. Fazia-se mister que ali 
permanecessem para a expiação suprema, no pró-
prio local dos seus crimes.  Porque o profeta volve-
ria em breve, entre milhões de arcanjos descendo 
- gládios ' amívomos coruscando na altura numa 
revoada olímpica, caindo sobre os sitiantes, fulmi-
nando-os e começando o Dia do Juízo. (CUNHA, 
2002, p. 711-712).

Juazeiro do Norte, quando um visitante chega à Igreja 

do Horto, local sagrado onde os romeiros do “Meu Padin, Padi 

Ciço” esperam a manifestação da parousia do seu messias, uma 

Beata, paramentada, prostra-se à porta da Igreja e canta uma 

música onde aparece claramente o messianismo sebastianista. O 

Padre Cícero não morreu, ele está no céu juntando uma legião 

de anjos para salvar o sofrido povo do sertão nordestino. (LIRA 

NETO, 2009). Essa esperança messiânica na volta do Padre Cí-

cero Romão Batista revive na Igreja do Horto até os dias presen-

tâneos. Na construção dessa Igreja, os romeiros subiam a ladeira 

do Horto, de joelhos e com uma pedra na cabeça. Acreditava-

-se que quando a construção da Igreja estivesse construída, no 

ato da sua inauguração, o “Meu Padin, Padi Ciço” voltaria do 

céu coberto de Glória. Essa crença foi eternizada na voz de Luiz 

Gonzaga: “Olha lá, no alto do Horto, ele tá vivo, o Padim não esta 

morto.” (CD 20 músicas do Pe. Cícero, música número 3). O Se-

bastianismo também serviu de substrato para o messianismo do 

Contestado (MENEZES, 2009, p. 94).

Do século XV ao XVIII, Portugal assiste ao renascimen-

to da literatura apocalíptica, com a pregação do iminente 5 m do 

mundo. (OLIVEIRA, 1997, p.103-11). Nessa pregação, a Missão 

Abreviada assume um papel preponderante. Missão Abreviada 

para despertar os pecadores e sustentar os fructos das missões, e 
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destinado este livro para, fazer oração e instrucções do povo, par-

ticularmente povo d’ aldeia. Este  é o título  de um livro do padre 

Manuel José Gonçalves Couto, editado em Portugal em 1859. Foi 

o livro mais editado no país durante o século XIX: é superior a 

140.000 o número de exemplares que atingiu a tiragem das suas 

16 edições, entre 1859 (1ª edição) e 1904 (16ª edição).

A extração de trinta e seis mil exemplares em tão 
pouco tempo; uma grande multidão de pecado-
res verdadeiramente convertidos e emendados; as 
muitas con' ssões gerais que se tem feito e se fazem 
por toda a parte, só por se ter lido ou ouvido ler 
este livro; tudo isso é manifesto de sua grande uti-
lidade para todas as pessoas. Ora como os inimi-
gos da Religião espalham por toda a parte, e com 
a maior atividade, os seus maus livros para assim 
destruírem o catolicismo, não devemos fazer ou-
tro tanto em favor da Religião e da Igreja; por isso 
peço a todos os meus leitores, em nome da mesma 
Igreja, e pelo amor de Deus, às almas e a Religião, 
que espalhem por toda a parte e aconselhem estes 
livros [...]. (COUTO, 1859, p.5).

Teve ainda uma edição comemorativa, por ocasião do 

quase 1º Centenário do nascimento do autor, levada a efeito pela 

Comissão de Festas de Telões de 1995. Essa edição, com 800 

exemplares impressos, foi feita a partir da 15ª edição. A Missão 

Abreviada teve também um Additamento, com várias edições.  A 

estrutura da Missão Abreviada vai abaixo transcrita: 

Primeira Parte - Preparação para a oração mental 
– Da página 9 a 148;
 Segunda Parte - Instruções extraídas dos Evange-
lhos – Da página 149 a 284 ;
Terceira Parte - Outras instruções ou re3 exões mo-
rais – Da página 284 a 580;
Quarta Parte - Como viveram alguns Santos, e as-



171

CAPÍTULO 2 – DEBATES TEMÁTICOS NOS ESTUDOS DA RELIGIÃO

sim os mais – Da página 581 a 712; 
Aditamento À Missão Abreviada; Breves práticas 
que se devem ler ao povo por ocasião da oração; Via-
-Sacra abreviada; Modo de socorrer os moribundos; 
Oração pela Igreja e pelo Papa. 

A Missão Abreviada, além de uma tecnologia do misti-
cismo, um manual de culto, é também uma apologia da fé cató-

lica e uma exposição rústica da doutrina das últimas coisas, uma 

escatologia precária!

Jesus Cristo(diz o Santo Evangelho), falando dos 
sinais que haverão de preceder ao grande dia do 
juizo * nal, diz: Haverá sinais no sol, na lua, nas es-
trelas, e na terra opressão das gentes”. São horosos 
meus irmãos,  os sinais que hão de preceder a ser-
gunda vinda de Jesus Cristo. Ele então há de vir 
como Juiz rigoroso e o mais terrivel para castigar 
os pecadores  que agora lhe negam o seu coração, 
nem cuidam  na emenda do pecado.  Fazei que 
estes sinais terríveis agora penetrem o vosso cora-
ção; deixai-vos dominar de um verdadeiro e san-
to temor da divina justiça; porque estando assim 
orientados, eu estou bem certo que deixareis todo 
o pecado, aborrecereis todas as vaidades do mundo 
e praticareis todas as virtudes.” (COUTO, 1859, p. 
149-150).

Na Missão Abreviada, o Paraíso é colorido, o inferno 

é dantesco. O castigo dos in* éis é descrito com cores negras do 

terror da Santa Inquisição. Aqueles que não aceitarem a pregação 

do Padre Couto serão torturados por toda a eternidade no fogo 

do inferno pelo diabo e seus anjo. Os que tiverem melhor sorte 

irão para o purgatório onde sofrerão padecimento igualmente 

terrível. Os que se converterem gozarão das delícias celestiais.  A 

Apologética Escatológica não deixava escolhas para os campone-

ses, ou o céu, ou o inferno. Não havia meio termo.
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Depois que esses camponeses escolheram o céu, pelo 

estreito caminho da Missão Abreviada, a Igreja deu-lhes as cos-

tas. Seja em Canudos, no Contestado, no Caldeirão, no Pau de 

Colher, a Missão Abreviada forneceu o substrato religioso por 

meio da cultura oral para a construção de uma escatologia rústi-
ca do $ m do mundo. (POMPA, p. 73).

Um dos moradores do Pau de Colher, José Senho-
rinho, adquiriu certo status, devido a algumas ca-
racterísticas (as mesmas que, em qualquer povo-
ado ou lugarejo da caatinga, de$ nem a posição de 
uma pessoa); tinha boas roças de mandioca, feijão 
e milho, mas, sobretudo, plantava e comerciava 
algodão e mamona, produtos de valor de expor-
tação que, pelos padrões econômicos da região, 
conferiam-lhe uma certa segurança $ nanceira. 
Único da família, Senhorinho sabia ler e gostava 
de ler a Bíblia, a Missão Abreviada e o Caminho 
Recto; era também rezador, conhecia rezas para 
curar dores e em sua casa havia festejos. (POMPA, 
p. 72-73).

O Padre Ibiapina.  No século passado, Padre Ibiapina 
foi o mestre dos sertanejos do Nordeste. Padre e Mestre era o 
seu nome. Quando ainda não havia caminhos, nem cidades, 
nem organização social ou política no interior do Nordeste, Pa-
dre Ibiapina foi capaz de transmitir uma sabedoria simples, rude, 
exigente e adaptada às necessidades dessa população. Em muitos 
lugares do Nordeste, ainda se conservam fervorosamente práti-
cas e devoções apregoadas há mais de cem anos pelo grande mis-
sionário. (COMBLIN, 1984).

José Antônio Pereira Ibiapina, natural da Vila de Sobral, 
nasceu em 5 de agosto de 1806. O terceiro $ lho do casal Teresa 
Maria de Jesus e Francisco Miguel Pereira. Sua família se trans-
fere para a vila de Icó e Ibiapina em 1816. Nesse mesmo ano 
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matricula-se na escola do professor José Felipe. Em 1817, seu Pai 

o envia para a Vila do Jardim a " m de estudar latim com o lati-
nista Joaquim Teotônio Sobreira de Melo. Sua família " nalmente 

se transfere para Fortaleza em 1823. Esse ano marcará a vida de 

Ibiapina posto que morra sua mãe e  ingressa no Seminário de 

Olinda, onde estuda por um período.

Em 1824, a sua vida foi marcada por uma tragédia po-

lítica e familiar. Seu pai envolveu-se na Confederação do Equa-

dor, no que foi seguido por seu irmão mais velho.  Julgado pelo 

governo federal, o pai foi fuzilado em 1825, e o seu irmão, preso 

em Fernando de Noronha, onde morreu pouco tempo depois.  

Em 1828, Ibiapina retorna para Olinda e reinicia seus estudos de 

teologia no Seminário de Olinda. No entanto, permanece ape-

nas seis meses. Após o seminário, Ibiapina ingressa no Curso de 

Direito do Recife, concluindo em 1832. No ano seguinte, Ibiapi-

na exerce o cargo de professor substituto de Direito Natural na 

Faculdade de Olinda, é eleito Deputado Geral e nomeado, em 

dezembro, Juiz de Direito da Comarca de Campo Maior (hoje 

Quixeramobim) no Estado do Ceará. Em 1937, após a conclusão 

dos trabalhos legislativos, Ibiapina resolve voltar para o Recife 

onde monta a sua banda e passa a exercer a advocacia. No en-

tanto, ele passa a exercer efetivamente a pro" ssão na Paraíba. Em 

1840, volta ao Recife e continua a exercer a advocacia. A partir de 

1850, Ibiapina dá início à sua jornada mística: resolve abandonar 

seus trabalhos forenses e inicia um período dedicado à medita-

ção e aos exercícios espirituais de piedade. (COMBLIN, 1984). 

Após três anos de meditação e re6 exão, Ibiapina decide-se pelo 

sacerdócio. Nesse sentido, em 12 de julho de 1853, aos 47 anos 

de idade, ele se torna Padre Ibiapina. Logo após sua ordenação, 

o Bispo Dom João da Puri" cação o nomeia Vigário Geral e Pro-

vedor do Bispado, e professor de Eloqüência do Seminário de 

Olinda, contudo, opta pela vida missionária.
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A paixão missionária do Padre Ibiapina é a compaixão 

pelos pobres. Padre Ibiapina angariava donativos. Dinheiro, ce-

reais, animais, tijolo e madeira eram oferecidos espontaneamen-

te. Tudo para minorar o sofrimento dos mais despossuídos. Sua 

dedicação e consagração pessoal aos pobres atraíram a simpatia 

de muita gente que trabalhava sem remuneração nas obras de 

caridade. Na década de 1860, o padre Ibiapina realizava a cons-
trução de casas de caridade na Paraíba, Rio Grande do Norte e 
Ceará. Em outubro de 1862, passava por Acaraú, onde granjeava 

fama de santo. Em 1865, inaugurava a casa de caridade de Mis-

são Velha. Em 1868 e 1869, fundava cemitérios, capelas, igrejas 
e construía açudes em Barbalha e Milagres. Nas cidades, vilas e 
povoados do sertão era sempre recebido debaixo de aclamações, 
� ores, ao som de música e ao pipocar dos rojões. Entrava sem-
pre acompanhado de cavaleiros que iam esperá-lo às portas das 

localidades.  A respeito das missões do padre Ibiapina, assim se 

expressava “Cearense”, de 4-8-1868: “Suas missões foram fecun-
das em resultados bené� cos. Conseguiu que inimigos se reconci-

liassem, fez chegar ao tribunal da penitência muitas ovelhas que 

viviam desgarradas do rebanho, vários casamentos se � zeram de 

pessoas que persistiam no pecado da incontinência”. Correspon-

dência do Crato, publicada em “Cearense”, em 1869, compara-
va o missionário ao anjo da Providência na casa de Ló. Não são 

poucos os milagres do Padre Ibiapina narrados por Fontenele 

(FONTENELE, 1959, p.16-21):

Voz da Religião do Cariri” narrava o caso de 
Mendo Parente. Transcrevia-o “Cearense”, de 18-
5-1869. “Uma noite, durante o sermão da missão 
no Caldas, redobraram-se os seus sofrimentos, o 
padecente julgou-se perto da morte e, lhe sobre-
vindo uma dor dilacerante e aguda no ventre, sol-
tou gritos tão fortes e dolorosos que perturbaram o 
orador sagrado e o seu auditório. Então o venerável 
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padre mestre Ibiapina manda vir d’água da fonte: o 
doente a bebe e no mesmo instante sente melhora. 
No " m da prédica, já estava ele bom, e de joelhos 
dava graças a Deus na capela do Senhor Bom Jesus 
dos pobres e a% itos”.

“O Cearense” noticiava, em edição de 24-9-1869, a 
descoberta de uma fonte de milagres na vila de Mi-
lagres. Tratava-se de açude que fora ali construído 
pelo “venerando apóstolo do Cariri”. Os milagres 
eram registrados nos livros da Santa Casa de Cari-
dade da localidade. Ibiapina recomendava as pes-
soas doentes que se banhassem nas águas do açude 
da Caridade”.

A in% uência do Padre Ibiapina correrá também na or-
denação de Beatos e Beatas, na organização das ordens dos pe-
nitentes e na manutenção das casas de caridade para onde esses 
santos populares iriam viver futuramente. Esses Beatos, e as or-
dens de penitentes serão a base hierárquica do messianismo de 
Canudos, Caldeirão e Pau de Colher dentre outros.

Considerações Finais

Os termos “messias” e “messianismo” encontram-se 
incorporados às diversas linguagens: jornalística, cientí" ca, re-
ligiosa e mesmo coloquial. Messias e messianismo são termos 
utilizados na fala da vida cotidiana. Messias é empregado quase 
sempre para se referir aos eventos que têm como base da me-
táfora a " gura de um personagem carismático e vitorioso. Já 
messianismo consiste num fenômeno recorrente, complexo e 
multifacetado cuja origem é sem dúvida o messias. No judaís-
mo e no cristianismo, a raiz desse evento prende-se ao messias; 
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no mundo greco-romano, ao mito do herói. Seja o messias ou o 
herói, o processo histórico-sociológico e psicológico desencade-
ado apresenta-se com algumas variáveis semelhantes.  Quais as 
fontes desse messianismo no Brasil? Essa pesquisa buscou revis-
tar essas fontes e acrescentar pelos menos mais duas: A Missão 

Abreviada, e a obra religiosa e social do Padre Ibiapina.
 O primeiro estudioso que delineou as origens sociais da 

religiosidade de massa no Brasil foi o Sociólogo Rui Facó, (1976). 
Na obra “Cangaceiros e Fanáticos” esse sociólogo traça a árvore 

genealógica da miséria no Brasil a partir da libertação dos escra-
vos em 1888, quando esses foram alforriados e ao mesmo tempo 
substituídos pelos imigrantes europeus. A substituição dos es-
cravos, pela mão de obra assalariada importada de outros países 
para esse % m, deixou os ex-escravos na situação de mais absoluta 
miséria, pois receberam uma liberdade relativa e condicionada 
pelo abandono econômico e social, cujo desfecho foi o empobre-
cimento. A liberdade do escravo não incluía emprego, moradia 
ou mesmo o alimento para si e para a sua família. Rui Facó (1976) 
a% rma que esses libertos % cavam, então, até mesmo sem os re-
cursos básicos da economia necessários para uma subsistência 
precária. Vagavam pelos campos, povoados, vilas e cidades onde 
quase sempre eram considerados indesejáveis e recebidos à bala.  
À semelhança de Maria Isaura Pereira de Queiroz,(1976), Facó 
explica as origens dos movimentos religiosos brasileiros  con-
siderando apenas a variável econômica e condições sociais dos 
seus adeptos:

Contra a fome e a miséria que aumentam com a 
seca, manifestam-se dois tipos de reação da parte 
dos pobres do campo:
a) a formação de grupos de cangaceiros que lutam 
de armas nas mãos, assaltando fazendas, saquean-
do comboios e armazéns de víveres nas próprias 
cidades e vilas;
b) a formação de seitas de místicos - fanáticos - em 
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torno de um beato ou conselheiro, para implorar 
dádivas aos céus e remir os pecados, que seriam as 
causas de sua desgraça.” (FACÓ, 1976, p. 29)

Facó relaciona o surgimento do fanatismo aos movi-
mentos religiosos messiânicos e não o* ciais, assim como tam-
bém, às condições sociais do homem do campo:

“No nível cultural de desenvolvimento em que se 
encontravam as populações rurais, mergulhadas 
no quase completo analfabetismo e no obscuran-
tismo, a sua ideologia só podia ter um cunho re-
ligioso, místico, que se convencionou chamar de 
fanatismo. Sob esta denominação tem-se engloba-
do os combatentes de Canudos ou do Contestado, 
do Padre Cícero ou do Beato Lourenço: fanáticos. 
Quer dizer, os adeptos de uma seita, ou misto de 
seitas, que não a religião dominante.” (p. 39). 

Já, o autor dessa pesquisa partiu da premissa que a va-
riável econômica, embora relevante por si só, não seja su* ciente 
para explicar a complexidade desses movimentos que têm suas 
raízes na alma religiosa e mítica do povo português e brasileiro.

A estrutura complexa do messianismo amplia o espaço 
caudal de fontes onde se deve buscar suas origens. No Brasil, o 
manancial de fontes messiânicas é igualmente imenso: o Juda-
ísmo Antigo, no Velho Testamento; o Cristianismo Primitivo, 
no Novo Testamento; o Mito Indígena, na Terra Sem Males; o 
Catolicismo Ultramontano com as contribuições de Joaquim de 
Fiore e de Gonçalo Anes, O Bandarra; o Sebastianismo; o sonho 
escatológico do Padre Antônio Vieira; o catolicismo popular da 
Missão Abreviada; a obra piedosa do Padre Ibiapina; etc. A partir 
dessas contribuições, essa pesquisa analisou as fontes do messia-
nismo brasileiro e traçou a árvore genealógica mítica e religiosa 
desses movimentos, mormente no nordeste do Brasil.
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VIOLÊNCIA E RELIGIÃO
INTRODUZINDO O DEBATE

Prof. Dr.  Luiz Alexandre Solano Rossi  
PUC- PR 

O caminho da desumanização não nos é estranho. Vi-
vemos uma relação quase emblemática com a violência assim 
como com a temática do mais forte. Sucumbimos à a' rmação de 
que a sociedade é construída pelos fortes e, portanto, vitoriosos, 
em cima do tecido social dos mais vulneráveis. Nesse imaginá-
rio que rege nosso comportamento até mesmo Deus se apresenta 
como aquele que detém o imperium da vitória e a distribui àque-
les que são destinados a ser vitoriosos. 

Atualmente se explora a atração que muitos de nós te-
mos pela violência em geral. Gostamos de ' lmes de ação e somos 
atraídos para a imagem de Deus como um herói conquistador 
violento. No ' nal do dia queremos um Deus que se preocupa o 
su' ciente para estar com raiva, envolvido o su' ciente para fazer 
algo e divino o su' ciente realizar o que os seres humanos não 
deve nem tentar. Até mesmo a imagem de Deus como um vinga-
dor violento ensopado de sangue (Isaías 63,1-6) nos atrai porque 
desejamos que nossos heróis conquistadores sejam maiores do 
que a vida. De certa forma, a imagem da divindade coberta de 
sangue é uma glori' cação bem trabalhada de Deus que apavora 
mas também nos atrai.
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Estamos acostumados a pensar a partir da lógica dos 
vencedores e da vitória.  No entanto, precisamos desconstruir 
a imagem dualista da violência justa, do poder de Deus como 

vitória esmagadora. A construção da imagem da vitória somente 
se dá a partir da derrota daquele que lhe é contrário. Vitoriosos 
estabelecem seu território sobre o corpo de todos aqueles que 
são derrotados. Dessa forma, o estabelecimento de um acontece 
pela exclusão do outro. 

Nesse sentido, todos aqueles que morrem antes do tem-
po por causa da pobreza ou ainda de alguma doença facilmente 
curável é porque já estavam fadados à derrota. São vítimas por-
que são derrotados e são derrotados porque o Deus da vitória 
não se encontra ao seu lado. Nessa lógica, Deus se encontra ao 
lado daqueles que são vitoriosos em meio a uma multidão de 
derrotados. Essa parece ser a chave hermenêutica utilizada por 
Franz Hinkelammert quando, ao analisar o Messias de Händel 
sendo cantado pela primeira vez em Londres, associa-o também 
às tropas inglesas em marcha para a conquista da Índia. O mes-
sias caminha a passos largos para dominar as forças pagãs da 
Índia. Mas como bem conclui Hinkelammert (1995: 39) “Jesus 
também estava na Índia, e todavia não estava ao lado desse Mes-
sias”. O próprio Deus passa a ser representado a partir da lógica 
daquele que detém o domínio social, econômico e político. Nes-
sa representação Deus sempre é estereotipado como represen-
tante do rico e do dominador. Agora, tanto o céu quanto a terra 
passam para o controle dos ricos e dominadores. Suas portas são 
severamente vigiadas e não é possível a entrada de qualquer um. 
A vítima deixa de ter direitos no céu como na terra. E a diminui-
ção de seus direitos na terra é o mais justo re� exo da realidade 
celestial. Conseqüentemente, Deus não está mais ao lado dos po-
bres e excluídos. Ao contrário, está contra!

Não há como escapar da cilada conceitual que reside no 

interior do conceito de vitória relativo à violência: de um lado 
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está o autor da violência, do outro a vítima da violência. De um 

lado exalta-se o senhor e o explorador enquanto do outro perde 

o escravo e o explorado! De qualquer forma é uma relação em 

que a primeira vista um dos lados vive a plena vitória. Todavia 

um olhar mais cuidadoso indicaria que ambos os lados, neces-

sariamente, saem perdendo: o autor da violência torna-se desu-

mano e injusto e a vítima torna-se desumanizada e injustiçada. 

A violência, de fato, é produtora de vítimas. E jamais 

o conjunto dos seres humanos foi tão ameaçado em sua sobre-

vivência. A lógica do mercado que prevalece é a da exclusão. E 

cada vez mais a esse extenso grupo de excluídos vai sendo incor-

porado uma multidão de incapacitados. Vivemos, por exemplo, 

em um sistema econômico que não apresenta lugar para todos. 

Nele a exclusão é decretada para a ampla maioria da humani-

dade. Não seria demais a* rmar que o neoliberalismo pode ser 

considerado como o maior muro que já se levantou para fazer 
a separação entre uma minoria de privilegiados e a maioria dos 
excluídos. Exclusão cada vez mais sofrida por seres conscientes 

de que não foram feitos para se tornarem miseráveis, famintos, 
vítimas. E assim, acabam por ingressar numa crise histórico-

-existencial, ou seja, excluídos de uma sociedade que os rejeita e 

que não funciona mais, mas fora da qual não há salvação.   

Uma verdadeira encruzilhada sócio-teológica! Um mundo com 

seus limites bem divididos: aqueles que sacri* cam e aqueles que 

são sacri* cados. Os vitimadores e as vítimas. Os que têm e po-

dem viver bem e, por isso, estão incluídos no sistema e, do outro 

lado, os que não têm e não são e, conseqüentemente, sobram. 

Peças descartáveis de um sistema ao mesmo tempo homicida, 
suicida e ecocida.

Nesse tipo de ambiente a humanidade aos poucos per-
de seu espaço e seu direito à vida. Quanto mais o mercado se 
impõe menos possibilidade o ser humano tem para sobreviver. 

Quanto mais total e absoluto mais a vida é relativizada. Vivemos 
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na era da globalização e a condição para tornar-se parte do mer-
cado global é necessário que o povo pague um alto custo social.  

Assim, aqueles que não são capazes de pagar são simplesmente 

excluídos. São dispensáveis e, por isso, não contam. E, portan-
to, não tem o direito assegurado ao desenvolvimento. Há a ne-
cessidade de negar a primazia e a totalidade do mercado. O ser 
humano não se resume somente em comprar e vender. O lucro 
a todo custo e o consumismo desenfreado matam � sicamente 
aos que não tem acesso e matam moralmente os supostamente 
bene� ciados. Numa sociedade de mercado regida por uma re-
ligião de mercado há um grupo grande - na verdade a grande 
maioria - que constantemente perde no jogo do mercado. Perde 
mas não se cala. A partir das vítimas se questiona todo o edifício 
que o mercado está construindo e as relações sociais que está dis-
seminando e impondo a todos. Certamente, são relações sociais 
vitimatórias e excludentes; são excludentes das grandes maiorias 
e produtoras de morte; negam a participação e o direito à vida 
para todos e não se orientam pelas necessidades da vida humana. 
As leis do mercado são leis que devem ser seguidas a qualquer 
custo. Leis religiosas, leis consagradas e, conseqüentemente, con-
sideradas leis de Deus. Assim, qualquer realização da vida pas-
sa necessariamente pelo mercado. A vida passa a ser legitimada 
como verdadeira a partir do mercado. Fora do mercado não há 
possibilidade de vida. Por isso, quem não se ajusta é naturalmen-
te excluído.

Nisto consiste também a ideologia daqueles que exer-
cem a dominação. A vítima, para eles, não é um subproduto mas 
sim um grupo social que tem a possibilidade de encontrar em 
seus algozes a libertação plena. Ou seja, para o inferior e, portan-
to, bárbaro, o encontro com o superior somente pode redundar 
em emancipação, ainda que num primeiro momento seja neces-
sário o uso da dominação pelo uso da força e da violência. É 
necessário a� rmar que a vítima não surge como resultado de um 
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processo natural da sociedade. Mas, sim, é conseqüência de fato-
res que con$ uem para seu surgimento e manutenção. Portanto, 
falar de vítima é falar de violência. Para Dusselb (1993: 76) o 
mito da modernidade consiste em “vitimar o inocente declaran-
do-o causa culpável de sua própria vitimação e atribuindo-se ao 
sujeito moderno plena inocência com respeito ao ato sacri/ cial”. 
O que se deve reter desse texto como a/ rmação central é o esfor-
ço sobre-humano de se quali/ car como justa a vitimação do ino-
cente. Não somente é correto como profundamente justo e, por 
isso, um favor que se faz à vítima. E a sociedade burguesa trans-
forma a construção da justiça divina em construção da justiça 
humana através da produção de vítimas e de excluídos. Nesse 
sentido, a/ rma Hinkelammert (1995: 99): A pobreza é também 
uma forma de impagabilidade, a do sustento da vida.  É culpável, 
portanto justa. O pobre não pode reclamar direitos, devendo, an-
tes, pagar com sangue essa sua impagabilidade culpável. Que isso 
seja assim é bom para todos, até para o pobre; logo, a predileção 
para com o pobre exige não fazer nada por ele, a não ser cobrar-
-lhe sua impagabilidade culpável até com sangue.
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VIOLÊNCIA E RELIGIÃO: 
ABORDAGEM SOCIOLÓGICA

Prof. Dr.  Ricardo Bitun 
UPM

Por isso, é tão difícil entender a violência e lidar 
com ela: ela esta em toda parte, ela não tem nem 
atores sociais permanentemente reconhecíveis, 
nem “causas” facilmente delimitáveis e inteligíveis.  
(Alba Zaluar)

Convidado a falar sobre o tema Violência e Religião 
numa abordagem sociológica, logo me veio à mente a * gura de 
um pastor neopentecostal que tem sido objeto de minhas pes-
quisas sobre o tema acima relacionado. A maneira como este 
pastor, conhecido como o “pastor dos bandidos”, tem subido os 
morros cariocas e retirado supostos “condenados” pelo tribunal 
do trá* co tem chamado a atenção das mídias nacionais e inter-
nacionais. Suas incursões no submundo violento do trá* co de 
drogas, o respeito que ele tem conquistado entre os tra* cantes 
e suas relações neste contexto tão violento suscitam muitas per-
guntas, além de variadas análises e diferentes abordagens.

Procuro de uma maneira muito breve levantar um pe-
queno histórico acerca da igreja Assembléia de Deus dos Últi-
mos Dias (ADUD) e de seu carismático líder Pr Marcos Pereira 
bem como sua atuação e relações em um território de extrema 
violência
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No ano de 1990 , o carioca Marcos Pereira , terceiro 
� lho de oito irmãos, tem uma “experiência muito forte com 
as hostes espirituais da maldade” resultando em sua conver-
são  à igreja neopentecostal Assembleia de Deus dos Últimos 
Dias (ADUD), fundada na década de 80, no bairro do Éden, 
Baixada � uminense, onde dá início à sua missão paci� cadora 
junto às cadeias e presídios do Rio de Janeiro. Em suas próprias 
palavras:

O Desejo de pregar para estes menos favorecidos   
sempre houve desde o dia que aceitei a Jesus, mas 
certa vez uma irmã de minha igreja convidou-me 
para fazer uma visita a seu irmão que estava pre-
so na 54ª Delegacia de Polícia. Estive lá uma vez e 
depois seu irmão foi transferido para o Presídio da 
Ilha Grande, onde tive a oportunidade de visitá-lo 
pela segunda vez. Quando lá cheguei, vi a realida-
de do submundo. Ali existiam pessoas totalmente 
desesperançosas e sem perspectiva alguma de vida. 
Foi quando meu coração se aqueceu para lhes tra-
zer uma palavra de alento e vi que Deus me queria 
ali para mostrá-los que existe uma segunda chance 
para todo aquele que se arrepende.

Marcos Pereira rapidamente chega ao cargo mais alto 
da hierarquia da igreja, assumindo não só o pastorado como a 
presidência da própria igreja. Seu trabalho alcançou projeção 
nacional quando foi chamado em caráter de urgência pelo en-
tão secretario de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Anthony 
Garotinho, a � m de ajudar nas negociações de uma violenta re-
belião que acontecia na Casa de Custódia de Ben� ca em Junho 
de 2004.

Eu fui chamado já no terceiro dia de rebelião. E nes-
se terceiro dia, já havia mortos. Já estava dominada, posso di-
zer assim, por aqueles que participam de facções opostas. Havia 
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muitas pessoas mortas e mutiladas. Fui requisitado pelo secre-
tario Anthony Garotinho. Ele me ligou às 15h, perguntando se 

eu tinha condições de chegar até aquele local e ajudar, para que 

pudesse haver um % m, um basta naquela rebelião. Chegando à 

porta do presídio, em frente mesmo, já havia três reféns amarra-

dos em um botijão, outros com facas nas costas, outros amarra-

dos no chão. E ali eu efetuei uma oração. Através daquela oração 

alguns internos caíram possessos com espíritos e foram expulsos 

aqueles espíritos.

Com um carisma  singular, o Pr Marcos Pereira alcan-

ça êxito nas negociações e % nalmente depois de cinco horas de 

exaustiva negociação, evita aquela que seria mais uma tragédia 

no frágil e violento sistema penitenciário brasileiro. Marcos Pe-

reira tem sido chamado com freqüência para mediar situações 

de con+ ito não só dentro das penitenciárias como também para 

resgatar supostos condenados pelo tribunal do trá% co. Este papel 

de destaque e proximidade para com estes “dois mundos” - reli-

gião e tra% cantes, tem rendido ao pastor sucessivas investigações 

por parte do poder público.

Marina Maggessi , então inspetora de polícia, declarou 

que por muito tempo tentou encontrar provas que ligassem o 

Pr Marcos Pereira ao trá% co de drogas, mas nada encontrou. 

Quando à frente do comando da POLINTER em 2004  reuniu-

-se com os presos ouvindo dos mesmos três reivindicações: água 

potável, ventiladores e a presença semanal do Pr Marcos Pereira. 

Segundo a inspetora, foi inédito: presos das diferentes facções 

sentaram-se juntos no pátio da cadeia e choraram copiosamen-

te no primeiro culto. Passei a permitir a entrada do pastor toda 

semana. Consegui segurar a Polinter sem rebeliões por um ano 

e dois meses graças a ele. Foi a única opção que vi nos presídios 

nos meus 18 anos de polícia.
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Em recente entrevista à revista evangélica, Revista Cris-

tã, o Pr Marcos Pereira declara sua percepção em relação ao tra-

balho que realiza junto à encarcerados e tra� cantes bem como 

a descon� ança por parte de alguns setores da sociedade em re-

lação ao modo como tem atuado, principalmente por policiais: 

Os policiais, quando não têm acesso direto à minha 

pessoa, não conseguem entender como um homem se aproxi-

ma de detentos e tra� cantes só com o objetivo de ver suas vidas 

transformadas pelo poder de Deus. Mas quando me conhecem 

pessoalmente, admitem que é um trabalho sério e que merece 

respeito. Tenho   exemplo de muitos  policiais que vieram para 

investigar minha vida a � m de descobrir qualquer tipo de envol-

vimento com o trá� co, e os mesmos tiveram que confessar que 

verdadeiramente eu sou um homem de Deus

Cabe lembrar que, segundo Weber, nas relações onde 

predomina a dominação carismática  portador do carisma, ne-

cessita

“fazer-se acreditar: o senhor carismático tem de se 
fazer acreditar como senhor pela “graça de Deus”, 
por meio de milagres, êxitos e prosperidade do sé-
quito e dos súditos. Se lhe falha o êxito, seu domínio 
oscila”(Weber.1991.p.209). 

Assim, Marcos Pereira se faz reconhecer até mesmo por 

seus supostos desafetos que confessam após examinarem seus 
feitos: “verdadeiramente” ele é um “homem de Deus”.

Entre as dezenas de tra� cantes “recuperados” em sua 
igreja segundo o site o� cial da mesma, o pastor Marcos Pereira 
sempre que pode faz questão de mencionar alguns dos ex-chefes 

do trá� co de drogas, como por exemplo, Márcio dos Santos Ne-
pomuceno, o Marcinho VP, e sua irmã Silvana dos Santos Silva, 

José Amarildo da Costa, o Maílson do Dendê, seu irmão Milton 
Romildo Souza da Costa, o Miltinho do Dendê, chefe do crime 
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organizado na Ilha do Governador nos anos 90; Alberico de Aze-
vedo Medeiros, o Derico; O tra! cante Uê convertido pelo pastor, 
em 2001, em Bangu I, e Washington Rimas, o Feijão de Acari, 
preso em 2006, na Bahia, entre tantos outros. 

A doutrina  da ADUD é extremamente rígida quanto à 
indumentária de suas “obreiras”. As mulheres que trabalham na 
igreja, ou “obreiras”, como são conhecidas, devem trajar pesados 
roupões (vestidos longos de mangas largas e cumpridas, fechados 

até o pescoço, que teriam sido revelados ao pastor pelo próprio 
Deus) 24h por dia, e são submissas ao pastor e ao marido, sendo 

vetado o uso de métodos anticoncepcionais.  Os cabelos devem 

estar sempre presos em forma de coques, e o uso de maquiagens 

e adereços não são aceitos pela igreja. Aos ! éis reside a proibição 

tanto da compra como do uso de TV , estendendo-se a proibição 

à leitura de jornais ou revistas. Paradoxalmente, o meio utilizado 

pela igreja na divulgação de suas frentes e conquista de novos 

adeptos são: TV, revistas e jornais. 

A radicalidade em sua doutrina é enfatizada constante-

mente pelo discurso ostensivo de seu líder quanto às coisas que 

são do “mundo”  (profanas) e as que são de “deus” (sagradas). 

Quando em visita aos bailes funks realizados no morro a ! m de 

evangelizar o pastor declara ao chegar na porta de entrada que 

não pagará o ingresso pois ele é homem de Deus e esta ali para 

realizar sua missão. Assim que avistado pelo DJ este para o som 

e anuncia a chegada do pastor ao baile. Sua missão e logo decla-

rada: “retirar as almas que ali estão se perdendo nos vícios, pros-

tituição e drogas”. Neste cenário, ADUD e trá! co, representam a 

batalha entre Deus e o Diabo na terra; a disputa entre a salvação 

e a perdição das almas; estabelecem entre si uma guerra de mo-

vimentos... Enquanto a igreja evangeliza, o trá! co vicia; a igreja 

da à vida nova, o trá! co mata; a igreja representa a salvação; o 

trá! co, a perdição. (TEIXEIRA,2008) 
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Segundo Alba Zaluar (1997), o pentecostalismo de uma 
maneira geral identi� ca o trá� co e seus agentes como represen-

tantes do mal que estão a serviço deste mundo dominado pelas 

hostes demoníacas. Os crentes orientam-se então por uma lógi-

ca, a lógica da Batalha Espiritual,  Os pentecostais visam cooptar 

mais homens para o exército de Deus, livrando-os da perdição e 

da morte, por meio do proselitismo e da oração. Por meio desta 

Batalha Espiritual, tra� cantes e pentecostais travam uma guerra, 

que para eles, é a guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o Dia-

bo.(Teixeira, 2008).

Neste cenário, constrói-se uma arena simbólica, onde 

de um lado esta o bem, representado pelos � éis da ADUD e do 

outro o mal, encarnado nos chefes do crime organizado.  A par-

tir desta e outras interpretações e práticas ascéticas, a ADUD 

mostra um caminho de superação frente aos problemas e em-

bates recorrentes de um contexto de violência. Para os “jovens 

solteiros, o pentecostalismo possibilita uma ruptura com a tradi-

ção familiar e social, permitindo a superação dos con� itos fami-

liares e a autonomia” (ALVES, 2002). Segundo Teixeira (2008), a 

conversão religiosa ao pentecostalismo, em nosso caso à ADUD, 

pode ser pensada “enquanto uma alternativa para se viver num 

contexto que envolve a presença autoritária e violenta do narco-

trá� co e todos os riscos dai decorrentes”. 

No site o� cial da igreja constata-se a preocupação pelo 

social, A sociedade em geral discrimina, constrói inúmeras bar-

reiras que impedem o acesso por parte desta população aos pos-

tos de trabalhos públicos de uma forma geral. Convictos, temos 

a certeza de que os homens destituídos da sociedade podem no-

vamente ser reintegrados, obtendo direito de uma renovação de 

vida.

Constata-se no dia-a-dia evidências claras do rigor as-

cético pentecostal: a busca incessante pela santi� cação, a respon-
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sabilidade da salvação individual  e da família, uma religiosidade 

pautada pelo misticismo, emocionalismo, glossolalia, valoriza-

ção do livro sagrado e a veemente condenação das práticas sexu-
ais fora do casamento e do homossexualismo (Machado, 1994), 
contribuem para construir relações sociais de pertença e orien-
tação, que segundo Teixeira (2008), são fundamentais para a 
“manutenção de condutas e relações indispensáveis à segurança 

social”.

De fato, segundo Abumanssur 

“crescem as redes de solidariedade em torno das igre-
jas, inclusive nas pentecostais. Tais igrejas tecem redes 
sociais que provêm não apenas o controle sobre seus 
adeptos, mas também oferecem auxílio em situações e 
momentos onde falham a presença do Estado e do po-

der público.” (Abumanssur, p352)

A conversão ao pentecostalismo parece ser uma das úni-

cas portas para aqueles que decidem abandonar a “bandidagem”. 

As redes evangélicas trabalham em favor da valorização da pes-

soa e das relações pessoais, gerando um aumento de autoestima 

e impulso empreendedor, além de ajuda mútua com o estabeleci-

mento de laços de con/ ança e / delidade. (ALMEIDA,2004,p21) 

Em suma, muitas são as possíveis respostas para as rela-

ções existentes entre a religião e a violência. Procuramos ressal-

tar algumas destas possíveis relações entre uma igreja neopente-

costal e a violência do trá/ co de drogas na Baixada Fluminense/

RJ. O crescimento neopentecostal pode, de fato, estar associado 

ao trá/ co e a violência como um movimento de resistência, as-

sim como, uma saída, através da imposição de sua autoridade 

moral e ascese rígida, promovendo através da conversão religio-

sa, o caminho para uma vida mais estável e segura num contexto 

de extrema violência.
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VIOLÊNCIA E RELIGIÃO: 
UMA ABORDAGEM TEOLÓGICA

Prof. Dr.  Jung Mo Sung 
UMESP

 O tema da “religião e violência” permite diversas abor-
dagens ou perspectivas na sua análise. Os organizadores des-
te Congresso me pediram uma abordagem teológica. Como a 
ANPTCRE reúne Programas de Pós-Graduação em Teologia e 
em Ciências da Religião e eu sou professor de um programa em 
Ciências da Religião, penso que é importante iniciar explicando 
rapidamente o que eu entendo por teologia.

Teologia como hermenêutica

Teologia para mim não é tanto um discurso sobre o ser 
de Deus ou uma sistematização da revelação entendida como um 
“depósito de verdades eternas reveladas”, mas uma hermenêutica 
da história na perspectiva da tradição bíblica. G. Gorgulho nos 
dá uma visão clara e bem sintética da relação entre hermenêuti-
ca, revelação e teologia. Para ele, 

“A hermenêutica aparece, [...], como o discerni-
mento da Palavra que vem e comunica o Espírito 
de vida e de amor na prática histórica de libertação 
dos pobres. A tarefa da hermenêutica consiste em 
discernir na Bíblia o testemunho daqueles crentes, 
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nossos pais na fé, que encontraram na sua história 
ao Deus da vida. Esse testemunho é indispensável 
para discernir em nossa história a palavra de Deus 
de Jesus Cristo que comunica o Espírito de vida e 
de amor”.

A partir dessa compreensão da hermenêutica, e da teo-
ria crítica sobre o fetichismo que move as instituições e sistemas 
sociais opressivos, ele propõe a compreensão da teologia como 
uma re� exão crítica que tem a tarefa de discernir os espíritos que 
movem a história: “A compreensão da realidade do ‘fetiche’ no 

dinamismo da sociedade marcou um novo início para a re� exão. 

A teologia tem a tarefa de discernir entre o ‘fetiche’ e o ‘Espíri-

to’. Desta maneira, o ato teológico é um ato de discernimento 

ou de apropriação espiritual tanto do texto como da práxis para 
penetrar mais a fundo tanto nos mecanismo de morte e de do-
minação como na força da ressurreição e da vida plena do povo 
de Deus no mundo.”

De um modo semelhante, G. Gutierrez de� ne a teologia 
como uma re� exão crítica sobre a experiência de seguir a Jesus 
em um mundo marcado pelas injustiças, violência e morte: 

“Seguir a Jesus de� ne o cristão. Re� etir sobre esta ex-
periência é o tema central de toda teologia sadia. Expe-
riência e re� exão de uma comunidade movida pelo Es-
pírito e orientada pelo anúncio da Boa-Nova: o Senhor 
ressuscitou. A morte e a injustiça não se constituem na 
última palavra da história.”

Violência pura e a impura

Após esse rápido esclarecimento sobre a noção de teo-
logia que vai nortear a nossa re� exão sobre religião e violência, 
penso que é importante fazermos uma distinção entre dois tipos 
de violência: a violência legítima ou puri� cadora e a violência 
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ilegítima ou impura. Na maioria das vezes,  a violência sobre 
a qual discutimos se refere àquilo que é imediatamente visível 
como violência – por ex, aumento de assassinatos e assaltos em 
cidades grandes – ou a violência que ocorre de modo mais in-
visível, mas que, quando tornada pública ou conhecida, não há 
dúvida sobre o seu caráter violento – por ex, a violência familiar. 
Mas, há um outro tipo de violência, a violência legítima, que não 
é vista como violência pela maioria e que é fundamental para o 
funcionamento das sociedades. É a violência com a qual a socie-
dade ou a comunidade combate a violência que coloca em risco 
a existência e a boa convivência interna. É sobre esse tipo de vio-
lência que vou me concentrar nessa apresentação.

Todas as sociedades, antigas e contemporâneas, têm 
que encontrar um meio de conter a violência que ameaça a so-
brevivência do grupo e, para isso, controlar os ciclos de vingança 
que geram uma escalada na violência. Nas sociedades antigas, 
antes do surgimento e consolidação dos sistemas judiciários, a 
religião era o principal meio de controle da violência interna à 
comunidade. Como bem mostrou René Girard, nas sociedades 
antigas, os sacrifícios religiosos cumpriam o papel de diminuir 
a violência interna através ritualizações da violência sagrada que 
puri/ cava a comunidade das violências impuras, violências que 
se experimentam e se acumulam na vida cotidiana, no âmbito 
do profano. Os ritos sacri/ ciais eram uma forma de catarse da 
agressividade e da violência que se acumulam no cotidiano. A 
comunidade se une em torno de uma vítima expiatória e através 
dos ritos sacri/ ciais – de humanos, de animais ou, com o passar 
dos tempo, mais simbólicos e sem sangue – refaz a unidade ame-
açada pelas violências e con1 itos internos. 

Na medida em que essa violência era reproduzida e vi-
venciada na esfera do sagrado, , não era visto como violência, 
mas com um ato salví/ co ou restaurador. Há aqui um mecanis-
mo social inconsciente que é importante explicitarmos para en-
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tender melhor a relação entre a religião e violência na antigui-
dade e também no nosso tempo. O sacrifício é um mecanismo 

coletivo religioso que inverte, de modo inconsciente, o mal em 

bem. Matar alguém é um mal, mas se essa morte se dá no âmbito 
do sagrado, na forma de sacrifício, ela tem o poder de salvar ou 

de curar. Por isso, o que é visto como um mal no espaço profano 
ou na vida cotidiana se torna um bem porque realizado como 
sacrifício no âmbito do sagrado.

Se levarmos em conta que a concepção do sagrado é o 
fundamento dos sistemas sociais prémodernos, sacrifícios ritu-
ais servem também para legitimar sacrifícios não-rituais de vidas 
inocentes em nome dos interesses da sociedade. O que na verda-
de signi� ca o interesse das classes ou grupos dirigentes. Em ou-
tras palavras, injustiças, explorações e opressões são legitimadas 
pela lógica do sacrifício.

É nesse contexto que podemos entender melhor porque 
os profetas de Israel insistiram tanto que o sacrifício que agrada 
a Deus não é a oferenda de rituais, mas sim a realização da justiça 
e direito em favor dos pobres. Os profetas criticam a lógica sacri-
� cial propondo uma nova noção do que é rito agradável a Deus 
de Israel: relações de justiça e direito. E na medida em que desle-
gitimam os ritos sacri� ciais praticados no Tempo, deslegitimam 
também as relações sociais e econômicas injustas. Os tributos 
cobrados pelo Templo/Estado em nome de Deus são desmasca-
rados como violência contra os pobres e não como oferendas, 
sacrifícios, a Deus.

o fundo, os profetas propõem uma nova forma de con-
trolar a violência e os con� itos no interior do povo, uma nova 
forma de compreender o rito agradável a Deus: práticas sociais 

justas e reestabelecimento do direito dos pobres e dos que ex-

plorados. E assim desmascaram a violência do sistema social e 
religioso que, por ser considerada sagrada, não era vista como 
violência.
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Com o passar do tempo, com a ampliação e complexi# -

cação das sociedades, a violência sagrada, religiosa, foi perdendo 
aos poucos a capacidade de se apresentar como violência pura e 
puri# cadora.

Nas sociedades modernas, como sabemos, a religião 
perdeu o lugar central que ocupava na vida social e na esfera pú-
blica. O controle da violência passou para o Estado, que passou a 

ter o monopólio da violência legítima, isto é, a violência que pu-

ri# ca e protege a sociedade dos violentos. A justiça é, no fundo, 

uma forma de vingança que não pode ser vingada e que, por isso, 

não inicia um ciclo de vingança. Vemos isso claramente quando, 

por ex., um pai que teve um # lho assassinado diz: “eu não quero 

vingança, só quero a justiça: o assassino tem que morrer!” O que 

ele quer no fundo é uma vingança legal, uma que não possa ser 

vingada.

Mas, há um tipo de violência no mundo de hoje que 

não é nem a violência religiosa – que se ainda mantém pública 

também através de discursos agressivos de grupos religiosos que 

condenam muitos à perdição eterna ou de atentos e guerras em 

nome da religião – e nem a violência legítima do Estado: é a vio-

lência sacri# cial, puri# cadora, do sistema de mercado neoliberal. 

Esta é muito mais invisível, mas também a que faz mais vítimas e 

é mais fundamental no mundo hoje. 

Violência sacri� cial do sistema de mercado

Atribuir ao sistema de mercado neoliberal, -- sistema 

que eleva o mercado elevado à condição de absoluto ou de cri-

tério último – o caráter de violência sacri# cial, portanto um ca-

ráter religioso, pode soar muito estranho para os estudiosos da 

religião ou da economia nos dias de hoje. Para muitos, a tese 

da secularização da sociedade moderna já teria provado de# ni-
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tivamente a separação entre o campo religioso e o campo eco-
nômico-social-político. Mesmo que a religião continue forte em 
muitas sociedades modernas, não haveria essa “promiscuidade” 
entre o sagrado religioso e a economia moderna.

Entretanto, basta lermos com cuidado os clássicos das 
ciências sociais modernas para começarmos a veri� car que as 
coisas não são tão claras e distintas. Tomemos como exemplo 
dois autores clássicos: Marx e Weber. Marx inicia o primeiro ca-
pítulo do seu mais famoso livro, O Capital, dizendo que “a rique-
za das sociedades em que domina o modo de produção capitalis-
ta aparece como uma imensa coleção de mercadorias”.

E em que consiste a mercadoria? Para Marx, “À primei-
ra vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente. Anali-
sando-a, vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de 
sutileza metafísica e manhas teológicas. Como valor de uso, não 
há nada misterioso nela [...] Mas logo que ela aparece como mer-
cadoria, ela se transforma numa coisa � sicamente metafísica. O 
caráter místico da mercadoria não provém, portanto, de seu va-
lor de uso.

Há aqui duas questões que quero destacar. O primeiro 
é a percepção de Marx de que a mercadoria, como um fetiche, 
adquire sutileza metafísica e manhas teológicas. É claro que ele 
não quer dizer que a mercadoria, um objeto produzido para ser 
vendido no mercado, tem a ver com Deus ou com a religião no 
sentido tradicional. O que ele aponta é que há na mercadoria 
algo além do que aparece à primeira vista. E, a segunda questão, 
esse caráter misterioso não provém da sua utilidade, da sua rela-
ção imediata com as necessidades do seu produtor ou proprietá-
rio, mas sim das relações de troca no sistema de mercado. 

Em outras palavras, para compreendermos as “manhas 
teológicas e metafísicas” da mercadoria precisamos compreen-
der como funciona e os fundamentos do sistema de mercado. 
E, se formos buscar uma analogia para compreendermos me-
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lhor esse sistema, Marx diz que “temos de nos deslocar à região 
nebulosa do mundo da religião. Aqui, os produtos do cérebro 
humano parecem dotados de vida própria, % guras autônomas, 

que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, no mun-
do das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. 

Isso eu chamo o fetichismo que adere aos produtos de trabalho, 

tão logo são produzidos como mercadorias e que, por isso, é in-
separável da produção de mercadorias.”

Max Weber, por sua vez, ao discutir se a ciência pode ou 
não estabelecer um critério de juízo para medir o valor de uma 
cultura frente a outra, diz: 

“Tudo se passa, [...] , exatamente como se passava 
no mundo antigo, que se encontrava sob o encan-
to dos deuses e demônios, mas assume sentido di-
verso. Os gregos ofereciam sacrifícios a deus das 
cidades; nós continuamos a proceder de maneira 
semelhante, embora nosso comportamento haja 
rompido o encanto e se haja despojado do mito 
que ainda vive em nós. É o destino que governa 
os deuses e não uma ciência, seja esta qual for. O 
máximo que podemos compreender é o que o divi-
no signi% ca para determinada sociedade, ou o que 
esta ou aquela sociedade considera como divino. 
[...] A religião tornou-se, em nosso tempo, ‘rotina 
quotidiana’. Os deuses antigos abandonam suas 
tumbas e, sob a forma de poderes  impessoais, por-
que desencantados, esforçam-se por ganhar poder 
sobre nossas vidas, reiniciando suas lutas eternas.”

  
Para Weber, continuamos, como os gregos, a oferecer 

sacrifícios; só que agora para deuses que se apresentam como 
“poderes impessoais”, porque vivemos em um mundo desencan-
tado. Tudo se passa de modo semelhante! O desencantamento 
do mundo não signi% cou o % m dos sacrifícios, mas sim a forma 
como esses se dão e a forma impessoal dos deuses de hoje. 
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Sacrifícios a poderes/deuses impessoais não são mais 

sacrifícios rituais; apesar de que ritos ainda continuam tendo seu 

papel e valor. Sacrifícios rituais que se oferecem, por ex, nas igre-

jas católicas são destinados a um Deus pessoal, à moda antiga. 

Os sacrifícios que realmente contam não são mais os rituais, mas 

o que ocorrem na sociedade cotidianamente. A� nal, a religião 

que conta hoje não se dá nos âmbitos sagrados, com seus ritos e 

mitos, mas na “rotina cotidiana”. 

O poder impessoal que é o fundamento último da so-

ciedade hoje é o poder do mercado! As leis do mercado formam 
o principal critério de decisão e de juízo no campo político e na 
sociedade civil. Por isso, os sacrifícios que se oferecem hoje são 
para o mercado. Empregos, saúde, possibilidade de educação e 
tantas outras coisas fundamentais para a vida são sacri� cados 
quando o mercado se “zanga” – uma imagem ainda encantada 
– ou entra em crise sistêmica –uma linguagem mais impessoal.

Se sacrifício tem uma função salví� ca, curadora, do que 
a sociedade é salva quando se sacri� cam vidas em nome das leis 
do mercado?

Vários teólogos da liberação, como Hugo Assmann, 
Franz Hinkelammert e eu mesmo, têm analisado o processo sa-
cri� cial que se dá no que Assmann e Hinkelammenrt chamaram 
de “idolatria do mercado”.

 Mas, com o intuito de mostrar que não são somente 
teólogos que interpretam ou enxergam a dinâmica sacri� cial na 
atual economia e também para dialogar com pessoas que não 
trabalham diretamente com a teologia,  quero trazer aqui uma 
análise de Z. Bauman. Ele diz que “Todo tipo de ordem social 
produz determinadas fantasias dos perigos que lhe ameaçam a 
identidade. Cada sociedade, porém, gera fantasias elaboradas 
segundo sua própria medida – segundo a medida do tipo de or-
dem social que se esforça em ser. De um modo geral, tais fanta-
sias tendem a ser imagens espelhadas da sociedade que as gera, 
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enquanto a imagem da ameaça tende a ser um auto-retrato da 
sociedade com um sinal negativo.”

Assim, os inimigos que lhe sitiaram os muros são os 
seus próprios “demônios interiores” que precisam ser combati-
dos e dominados para que a sociedade possa sobreviver.

E nas sociedades capitalistas dominadas pela ideologia 
neoliberal, os excluídos do jogo, os “consumidores falhos”, os 
pobres, são exatamente a encarnação dos demônios interiores. 
Por isso, “cada vez mais, ser pobre é encarado como um crime; 
empobrecer, como produto de predisposições ou intenções cri-
minosas – abusos de álcool, jogos de azar, drogas, vadiagem e 
vagabundagem. Os pobres, longe de fazer jus a cuidado e assis-
tência, merecem ódio e condenação – como a própria encarna-
ção do pecado.”

 A condenação desses pobres não é visto como algo de-
sumano ou injusto, pois a exclusão deles da sociedade e, com 
isso, a não permissão de que eles possam viver, é um sacrifício 
exigido pelas leis do mercado! Sem essa inversão, no fundo, re-
ligiosa, não é possível entender a insensibilidade de uma grande 
parte da sociedade frente à exclusão social e condições subuma-
nas em que estão jogados bilhões de pessoas por todo o mundo, 
e também nos países ricos.

Sem uma interpretação teológica ou uma análise social 
que leve em consideração aspectos teológicos ou religiosos no 
fundamento da sociedade e da consciência social, não é possível 
compreender a “religião da vida cotidiana” em que se transfor-
mou o capitalismo (Marx) ou a religião como “rotina cotidiana” 
(Weber).

É interessante notar que um grande número de estu-
diosos marxistas desconsiderou o que Marx coloca no capítulo 
de entrada do seu livro considerado o mais “cientí4 co”. Talvez 
porque a expressão “sutilezas metafísicas e manhas teológicas” 
da mercadoria soasse demasiadamente 4 losó4 co-teológico para 
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uma abordagem “cientí� ca” do capitalismo. Assim, deixaram de 

lado o conceito de “fetiche” – que está no coração da de� nição 

que Gorgulho propõe para teologia – e se concentram em con-

ceitos como mais valia, luta de classes e alienação. E entre estu-

diosos da religião de inspiração weberiana também encontramos 

poucos que aprofundaram a noção de sacrifícios aos deuses im-

pessoais no mundo moderno. O foco está concentrado no “cam-

po religioso” tradicional, e não no aspecto religioso sacri� cial da 

rotina cotidiana.

No campo da teologia também não é fácil encontrar 

pensadores que trilham esse caminho. Talvez porque a grande 

maioria se concentrou na compreensão de Deus e da sua reve-

lação a partir da categoria do ser e porque fazem teologia assu-

mindo o pressuposto de que não há salvação sem sacrifício. E se 

o próprio Deus necessita de sacrifício para salvar a humanidade, 

por que haveriam de se escandalizar ou criticar os sacrifícios exi-

gidos pelo sistema de mercado. Sacrifício, isto é, a violência pura 

e puri� cadora, é o pressuposto de muitas teologias e das teorias 

econômicas.

A inocência da vítima e a teologia

Enquanto a exclusão e, portanto, a morte dos pobres 

fora dos “muros da civilização” forem considerados sacrifícios 

necessários, salví� cos, não é possível uma crítica real ao caráter 

violento e excludente do sistema. Por isso, sem o desmascara-

mento e revelação da verdade que está cativa na ilusão, menti-

ra, da lógica sacri� cial as outras críticas não fazem sentido ou 

perdem e� cácia. Em outras palavras, parafraseando Marx, pode-

mos dizer que a crítica teológica do sacri� cialismo do sistema de 

mercado é a condição preliminar de toda crítica. 
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Com isso não estamos querendo propor uma socieda-
de sem mercado, pois sociedades amplas e complexas não fun-
cionam sem relações mercantis. A crítica é à absolutização do 

sistema de mercado, a transformação das leis de mercado em 

poderes/deuses impessoais aos quais se devem sacri' car vidas 

humanas. O espírito que move essa absolutização e submissão é 

o fetiche. Por isso, citamos G. Gorgulho no início: a teologia tem 

como tarefa discernir entre o fetiche que mata e o Espírito que 

desmascara a mentira e luta pela vida dos mais fracos.

O fetiche apresenta a violência do sistema como o ca-

minho salví' co para uma sociedade sem sacrifício, apresenta a 

exclusão e a morte dos “ine' cientes” como o único caminho para 

gerar mais vidas, e transforma as vítimas do sistema é “demô-

nios” perigosos, em vitimadores da sociedade. Nesse mundo, “a 

novidade essencial da mensagem cristão, precisamente porque 

tenta introduzir na história o amor fraternal que a todos inclui, 

consiste na a' rmação central: as vítimas são inocentes e nenhu-

ma desculpa ou pretexto justi' ca a vitimação deles. [...] a vítima 

é de' nida como um produto da violência injusti' cável.”
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O TEMA “DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO”: 
UM CAMPO DE INTERSECÇÃO ENTRE A 
CIÊNCIA DA RELIGIÃO E A TEOLOGIA

Prof. Dr.  Frank Usarski  
PUC-SP

Contextualização

Não é uma surpresa que um congresso dedicado à iden-

ti$ cação de interfaces entre a Teologia e a Ciência da Religião 

apresenta uma mesa sobre o “diálogo inter-religioso”.  A inclusão 

desse tópico na programação do evento justi$ ca-se pelo fato de 

que o objeto em questão tem atraído teólogos e cientistas da reli-

gião, porém de maneira divergente conforme as especi$ dades de 

cada uma das disciplinas envolvidas. Nesse sentido, a discussão 

nesta mesa re* ete em uma escala menor as preocupações indica-

das pelo tema geral dessa conferência. 

Comprometido com a convivência construtiva entre as 

duas disciplinas no âmbito da ANPTECRE esta comunicação 

aborda a questão sobre a contribuição da Ciência da Religião 

para as re* exões teológicas sobre o diálogo religioso. Em fun-

ção deste empreendimento devem ser levadas em consideração 

as diferenças principais entre as duas disciplinas em questão. A 

Teologia é geralmente entendida como matéria especializada em 

uma determinada tradição religiosa a partir do compromisso re-
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ligioso do pesquisador com a religião investigada. A Ciência da 

Religião entende-se como uma disciplina histórico-sistemática 

caraterizada por uma postura “distanciada” e uma abertura prin-

cipal para qualquer manifestação religiosa como objeto da sua 

pesquisa. Isso signi� ca para o tema do diálogo inter-religioso 

que o trabalho teológico não se contenta com uma re� exão “neu-

tra” sobre o assunto. Em vez disso, tem interesse vital na dinâmi-

ca dos encontros e desencontros das religiões, inclui a dimensão 

normativa das questões a� ns na sua pauta e requer a produção de 

um conhecimento no sentido de subsídios para a realização bem 
sucedida e da solução de problemas práticas do diálogo religioso. 
Trata-se de uma postura legítima, porém epistemologicamente 

e em termos do etos acadêmico incompatível com os princípios 
da Ciência da Religião. A última participa da discussão sobre o 
diálogo inter-religioso conforme os princípios de uma “ciência 
secular”1. 

Uma vez que ela se declara independente de perspec-
tivas religiosas e meramente interessada em uma observação 
sistemática e análise crítica de diálogos religiosos ela não está 
diretamente envolvida na conversa ou disputa inter-religiosa 
propriamente dita. Por outro lado, devido ao seu conhecimen-
to adquirido no respectivo campo, o cientista da religião pode 
transcender o papel de uma testemunha da dinâmica gerada por 

encontros e desencontros. Isto acontece na medida em que re-

presentantes das religiões desenvolvem uma sensibilidade para 

o valor heurístico de um saber originalmente produzido fora do 
próprio diálogo que pode ser “emprestado” e aplicado na prática 

inter-religiosa.

É óbvio que um ensaio formalmente restrito como esse 

1 Cf. Pye, Michael (2007): How May the Academic Study of Religions Assist 
the Dialogue of Religions, Japanese Religions, Vol. 32 (1 & 2). 2007, pp. 89-109.
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estabelece limites claros ao desejo de entrar em uma discussão 
ampla e profunda sobre a função da Ciência da Religião como 

uma disciplina auxiliar do ponto de vista da Teologia.  Por esta 

razão o presente artigo se contenta com um raciocínio modelar 

elaborado a partir de um caso especí% co capaz de exempli% car 

em que sentido a Teologia das Religiões poderia se apropriar de 

um conhecimento produzido por cientistas da religião. 

A re' exão terá sua referência na obra Introdução às te-

ologias das religiões de Paul Knitter2 resumido no próximo item. 

A escolha deste ponto de partida justi% ca-se pelo fato de que a 

publicação representa um trabalho paradigmático na área em 

questão.  Graças a sua organização clara e a um estilo didático 

o livro deve ser visto como uma fotogra% a instantânea da atual 

estrutura do debate sobre a relação entre o Cristianismo e outras 

religiões. Outra vantagem consta no fato de que a obra tem sido 

ampla e frequentemente citada por autores envolvidos no debate 

sobre o diálogo inter-religioso.  O parágrafo que segue o esboço 

da Introdução às teologias das religiões trará uma síntese do caso 

especí% co que servirá como uma espécie de contraponto à obra 

referencial. O referente item chamará atenção para um caso tipi-

camente pesquisado no âmbito da Ciência da Religião, isto é, a 

convivência do budismo teravada e a religião dos nats no Myan-

mar. Trata-se de uma constelação que escapa do raciocínio de 

Knitter. O terceiro item é resultado de uma confrontação entre a 

abordagem de Knitter e os insights especí% cos promovidos pelo 

caso do Myanmar e demonstra de maneira exemplar a contri-

buição da Ciência da Religião para a discussão teológica sobre o 

diálogo inter-religioso. 

A Introdução às teologias das religiões de Paul Knitter como 

2  Cf. Knitter, Paul F. Introdução às teologias das religiões. São Paulo: Paulinas, 
2008. 
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referência

A Introdução às teologias das religiões de Paul Knitter 
apresenta-se como síntese de quatro abordagens constitutivas 
para a atual teologia das religiões. O autor abre o prefácio da sua 

publicação com uma frase que deixa claro que a obra quer, sobre-

tudo, alertar o publico cristão sobre a urgência e o benefício espi-

ritual do diálogo inter-religioso. Trata-se, portanto, de uma obra 

que não se contenta com a mera apresentação do status quo do 

diálogo, mas apresenta os modelos como possíveis opções que 

na prática norteiam as orientações “vitais” dos seus leitores. Este 

lado avaliativo da abordagem de Knitter articula-se também em 

momentos em que o autor oferece um resumo normativo de tre-

chos descritivos apontando - do ponto de vista do cristianismo 

- para os prós e contras de cada modelo apresentado. Mesmo de 

maneira decente, portanto, a leitura da obra demonstra o intuito 

teológico de Knitter, comprovando a pertinência da caracteriza-

ção genérica de teologia como uma “re) exão iluminada pela fé”.3  

Os quatro modelos elaborados por Knitter constituem 

um contínuo entre dois extremos. Um polo é representado pela 

postura de que a manifestação exclusiva da verdade encontrar-

-se-ia no Evangelho e a mensagem cristã ofereceria a única chan-

ce de salvação.  Trata-se do chamado modelo de substituição. O 

polo oposto é representado pelo modelo de aceitação. Entre as 

quatro abordagens a última é a mais recente defendida apenas 

por uma minoria. Neste modelo repercute a crítica pós-moderna 

e a hipótese da perda da relevância de meta-narrativas para a for-

mação da consciência contemporânea. Confrontado com o plu-

ralismo de opiniões, o discurso cristão só pode reivindicar vali-

dade na medida em que supera sua lógica intransigente e aceita 

3 Cf. Vigil, Jose M.: ! eology of Religious Pluralism, Wien, Berlin: Lit-Verlag 
2008, p.17.
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outras religiões como “sistemas de sentido” intrinsicamente tão 

plausíveis como o próprio Cristianismo. Deste ponto de vista há 

diversas últimas verdades religiosas incomensuráveis entre si e 

a preferência por uma delas é – entre outros fatores – uma con-

sequência da herança familiar do adepto e da socialização bem 

sucedida de acordo com ela. 

Os dois modelos restantes distinguidos por Knitter en-

contram-se entre os dois extremos acima mencionados. O mo-

delo de satisfação admite que outras religiões compartilham, pelo 

menos de maneira parcial, da revelação. Ao mesmo tempo não 

abre a mão da reivindicação da superioridade do Cristianismo 

por insistir na exclusividade da salvação em Cristo e no fato de 

que apenas este caminho seria capaz de satisfazer as últimas as-

pirações religiosas. O modelo da mutualidade mantém a ideia de 

uma única verdade suprema. Porém a última manifestar-se-ia de 

maneira especí* ca em várias religiões uma vez que a linguagem 

humana mediante a qual tal verdade é comunicada seria limitada 

e culturalmente especi* cada e encobertaria a unicidade da ver-

dade subjacentemente comum. 

A convivência do budismo teravada e a religião dos nats no 

Myanmar como contraponto 

Abstraindo dos detalhes da história religiosa da região4, 

sabe-se que o rei Anawratha (1014-1077, reinado 1044-1077) 

mediante seu patrocínio da tradição do teravada transformou 

a Birmânia (hoje Myanmar) em um país o* cialmente budista.  

4 Cf. Ray, Niharranjan: An Introduction to the Study of ! eravadan Buddhism 
in Burma. A Study in Indo-Burmese Historical and Cultural Relations from 
the Earliest Times to the British Context, Bangkok: Orchid Press 2002. Ibid.: 
Sanskrit Buddhim in Burma, Bangkok: Orchid Press 2002.
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Desde então o Budismo tem sido o fator principal da integra-
ção de uma população etnicamente diversi� cada. Cerca de 80% 

dos birmaneses são adeptos da religião o� cial. 8% da população 

pertence à camada monástica, além da expectativa de que todos 

os homens passem pelo menos uma vez na vida durante um de-

terminado tempo em um dos inúmeros mosteiros do país. Este 

costume explica também o forte papel politico, a predominância 

cultural e a reputação que as instituições budistas desfrutam até 

hoje, mesmo sob as condições do governo militar.5  

Como em diversos outros casos, porém, a chegada, o 

estabelecimento e a predominância do Budismo não acabaram 

com convicções, práticas e instituições religiosas antigas e há sé-

culos � rmemente enraizadas nas rotinas de camadas populares.6 

As expressões mais visíveis da sobrevivência de religiosidades 

pré-budistas são relacionadas a crenças e ritos relacionados aos 

chamados 37 nats.7 Trata-se de um conjunto de seres sobrena-

turais, na maioria espíritos associados a personagens extraor-

dinárias. São birmaneses que – em determinados momentos da 

história e diferentes regiões do país – destacaram-se como heróis 

e devido a sua resistência contra a classe dominante sofreram 

uma morte súbita e violenta.  A quantia destes espíritos é pa-

dronizada. Registros mais antigos trazem geralmente 33 nomes, 

mas com o tempo o número cresceu e a lista dos nats acabou 

integrando 37 entidades.  

5 Cf. Matthews, Bruce: Buddhism under a Military Regime: " e Iron Heel in 
Burma, Asian Survey, Vol. 33, nº 4, 1993, pp. 408-423.
6 Cf. Brohm, John: Buddhism and Animism in a Burmese Village, Journal of 
Asian Studies, Vol. 22, No. 2, 1963, pp. 155-167.
7 Cf. Spiro, Melford E.: Burmese Supernaturalism, New Brunswick/London: 
Transaction Publishers 1996.
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Uma comparação entre colocações de diferentes regi-

ões, porém, demonstra certa variabilidade. Enquanto alguns nats 

possuem uma signi% cância transregional e aparecem unanime-

mente, a inclusão de outros personagens semi-históricos depen-

de da importância que elas desfrutam na memória da população 

na dada região. 

Não existe uma “teologia elaborada” destes seres, mas é 

consensual que devido a seu % m trágico neste mundo os nats são 

seres insatisfeitos e, portanto potencialmente perigosos para os 

seres humanos.  Consequentemente, o culto a eles não é feito em 

busca de benefícios e de apoio, mas sim com o objetivo apotro-

péico, isto é, com o intuito de evitar a intervenção prejudicial e 

maligna destes espíritos. 

Do ponto de vista ideal pode-se diferenciar três am-

bientes em que o culto aos nats pode acontecer. O contexto mais 

simples é o culto doméstico. O culto no nível comunitário ocorre 

em santuários locais ou durante festas organizadas em homena-

gem a um nat localmente relevante. São estas ocasiões em que o 

sistema dos nats revela seu lado mediúnico promovido por inte-

grantes de uma espécie de um teatro pro% ssional itinerante con-

tratado por uma comunidade local. Estes conjuntos dividem-se 

em dois grupos complementares em função de sessões de transe 

(nat-pwe). O grupo visivelmente predominante é o das nat-ka-

daws (“senhoras de nat”)8 – geralmente composto por mulheres, 

mas às vezes também por homossexuais ou hermafroditas - que 

incorporam o nat homenageado e recapitulam em forma de dan-

ças cenas da biogra% a do herói trágico postumamente diviniza-

do. As nat-kadaw são apoiados por músicos cujas melodias são 

associadas ao nat em questão, o atraem e facilitam a alteração do 

estado de consciência dos médiuns. 

8  Um excelente insight neste sub-universo religioso oferece a novela Yi, Nu 
Nu: Smile as ! ey Bow, New York: Hyperion 2008 .
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O nível mais abrangente da veneração dos nats manifes-

ta-se simbolicamente no Monte Popa, isto é um vulcão de cerca 

de 1500 metros de altura na região central do país cerca de 50 km 

de distância da antiga capital Bagan. No contexto da religiosida-
de popular a montanha é o lar dos mais poderosos dos 37 nats. 

Do ponto de vista prático a montanha é um importante alvo de 

peregrinação, não apenas devido ao santuário em cima do antigo 
vulcão, mas também por causa de inúmeros de santuários meno-

res dedicados a determinados nats que se encontram ao longo do 

caminho para o topo da montanha. 

Diante da complexidade do sistema e da onipresença do 

culto aos nats no Myanmar, pergunta-se como o budismo tera-

vada, se relaciona com o conjunto de crenças, hábitos e práticas 

populares.  Vale a pena lembrar que se trata de dois universos 

religiosos consideravelmente distintos não apenas em termos 

substantivos, mas também em termos estruturais. 

O teravada valoriza a vida monástica. Seu ideal soterio-

lógico é o arahant9, o indivíduo iluminado por próprios esforços 

norteados pelos ensinamentos do Buda. Do ponto de vista dos 

monges o leigo, devido a sua situação karmica menos auspicio-

sa desempenha um papel secundário na quádrupla comunidade 

budista “clássica” composta por monges, monjas, leigos e leigas. 

Mesmo assim, os budistas leigos desempenham um papel im-

portante para a vida monástica. São suas contribuições e serviços 

que asseguram a existência material dos mosteiros, liberam os 

monges de diversas tarefas cotidianas e garantem que possam se 

focar nos seus objetivos espirituais. Distanciada da sociedade e 

de preocupações comuns, a elite budista cultiva os meios “subli-

mes” de auto-salvação como a moralidade e a meditação. Estas 

9 Cf. Kawanami,  Hiroko :  Charisma, Power(s), and the Arahant Ideal in Bur-
mese-Myanmar Buddhism,  Asian Ethnology, Vol. 68, No. 2, 2009, pp. 211-
237.
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condições fazem com que os monges desenvolvam e mantenham 

uma atitude desinteressada em problemas mundanos. Esta indi-

ferença é incompatível com uma fé em seres sobre-humanos e o 
possível impacto deles sobre o cotidiano. 

Comparado com o budismo teravada o culto aos nats 
possui apenas um grau rudimentar de institucionalização.  Em 

termos substantivos trata-se de um conjunto de crenças e prá-

ticas difuso. A falta de elaboração sistemática não prejudica a 

esperança na função pragmática das crenças e a busca para a as-

sistência de forças maiores na luta contra os obstáculos e di( -

culdades do dia-a-dia. Nesse sentido a veneração dos nats existe 

lado a lado ao compromisso do leigo com o budismo institucio-

nalizado e preenche as lacunas que a religião da elite deixa nas 

vidas da população comum. O budismo teravada institucionali-

zado mantém sua atitude de indiferença e demonstra a máxima 

tolerância para com as crenças em nats e práticas apotropéicas. 

Consequencias para as re� exões sobre o diálogo inter-

-religioso

Depois de ter esboçado tanto a obra Introdução às te-

ologias das religiões de Knitter quanto uma situação particular 

de convivência religiosa no Myanmar chegou a hora de inter-

-relacionar os dois cenários e exempli( car a potencial contribui-

ção da Ciência da Religião para a discussão acadêmica sobre o 

diálogo inter-religioso. 

Quanto ao livro de Knitter vale acrescentar o seguinte: 

Como teólogo, Knitter é particularmente interessado no cristia-

nismo e na pratica do dialogo inter-religioso do ponto de vista 

desta religião especí( ca. A teologia das religiões sintetizada nos 

quatro modelos de Knitter é particularmente interessada nas 

implicações ( losó( cas de posturas inter-religiosas. Uma aborda-
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gem deste tipo tem a tendência de pensar em sistemas abstratos 

e autônomos de um contexto concreto no qual os interlocuto-

res se enfrentam. A falta de uma concretização neste sentido 

sugere que o palco do encontro e desencontro entre religiões é 

o mundo. Uma consequência desta a� rmação subjacente é uma 

preocupação com o diálogo entre as grandes religiões, ou seja, 

entre o cristianismo e sistemas cuja história e grau de elabora-

ção correspondem à situação e ao status do primeiro. O interesse 

nas relações entre religiões mundiais, por sua vez, tem um im-

pacto metodológico no sentido de que os teólogos envolvidos 

em pesquisas a� ns encontram suas fontes principais em articu-

lações intelectuais geralmente textos escritos mediante aos quais 

se identi� cam convergências e divergências explícitas no sentido 

dogmático ou ético.  

Com essas características da obra de Knitter na mente 

pergunta-se o que os participantes na discussão acadêmica sobre 

o diálogo inter-religioso podem aprender com o caso de Myan-

mar. A primeira lição a ser tomada é que o caso aponta para a 

necessidade de incluir nas re� exões sobre o tema do diálogo in-

ter-religioso as perspectivas de religiões não cristãs e as manei-

ras com que elas abordam assuntos a� ns10. Isso implica também 

em estudos mais profundos da imagem que as outras religiões 

têm do cristianismo. Uma maior sensibilidade neste sentido terá 

um efeito sobre a prática do diálogo inter-religioso na medida 

em que interlocutores cristãos antecipam o impacto das hétero-

-imagens quando se relacionam com representantes de outras 

religiões. 

10 Entre as obras que serve nesse sentido encontra-se o livro volumoso de Ja-
ques Waardenburg sobre a relação entre os muçulmanos e religiões não-islâ-
micas Cf. Waardenburgs, Jaques: Muslims and Others. Relations in Context, 
Berlin/New York: de Gruyter 2003. 
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A segunda conclusão consta da observação de que os 
participantes de discussões sobre o diálogo inter-religioso devem 
contar com a possibilidade de que encontros e desencontros de 
religiões não necessariamente se articulam no nível global. Para 
fazer justiça à verdadeira complexidade horizontal da problemá-
tica é preciso se sensibilizar para ambientes mais especí( cos, em 
particular para contextos nacionais profundamente marcados 
por um pluralismo religioso, por exemplo, relacionadas a países 
como China, Japão e Índia. 

Como terceiro ponto vale a constatação de que o tema 
de encontros e desencontros entre as religiões não se esgota por 
re) exões sobre o relacionamento entre as chamadas religiões 
mundiais e seus sistemas elaborados. Há outras constelações for-
mais que devem ser levadas em consideração inclusive as ten-
sões no sentido de uma great tradition e uma little tradition no 
sentido de categorias introduzidas por Red( eld11. Uma pequena 

tradição pode ser ( losó( ca e sociologicamente menos complexa. 
Mesmo assim é possível que ela represente um desa( o para a 
grande tradição. A história das religiões está cheia de respecti-
vos casos semelhantes. Por exemplo, no Corão encontra-se uma 
série de a( rmações negativas a respeito da persistência do poli-
teísmo autóctone das tribos árabes na época do islã primitivo. 
Algo semelhante vale para a relação con) ituosa entre religiões 
estabelecidas consideradas legítimas e novas religiões. Nos EUA 
ou em países europeus encontram-se inúmeros exemplos para o 
posicionamento de igrejas protestantes diante de grupos como a 
Igreja de Uni( cação de San Myung Mun. 

Quarto: a aceitação tácita do culto aos nats pelo budis-
mo teravada chama atenção para modalidades de diálogo não 
contempladas por Knitter.  Segundo a teoria de comunicação de 

11 Cf. Red( eld, Robert: Peasant Society and Culture, Chicago, University of 
Chicago Press  1956.
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Paul Watzlawick (particularmente o famoso princípio “É impos-
sível não se comunicar”) pode-se dizer que um diálogo inter-
-religioso nem sempre se articula em forma de troca de argu-
mentos. Neste contexto o silêncio de um interlocutor em relação 
ao outro pode signi� car mais que um amplo discurso. Textos 
budistas indicam que o próprio Buda apropriou-se do silêncio 
em situações de confronto entre posições religiosas. Um dos tre-
chos paradigmáticos neste sentido é o Kalama Sutra em que a 
ausência de um posicionalmento verbal do Buda é interpretada 
como apelo ao seu publico para tirar conclusões próprias diante 
de uma disputa doutrinária. 

A quinta e última conclusão é a seguinte: o diálogo in-

ter-religioso não é necessariamente uma disputa ou uma conver-

sa sobre uma verdade religiosa. Como a aceitação tácita do culto 

aos nats pelo budismo teravada indica é possível que uma rela-

ção dialógica surja por outras razões. Um motivo é a convicção 

do budismo erudito de que a existência de um leigo é marcada 

por desa� os especí� cos e uma lógica religiosa própria. Portan-

to, seria inoportuno projetar as normas monásticas a vidas de 

seres karmicamente menos privilegiados. A segunda razão para 

a aceitação tácita do culto aos nats tem a ver com o processo 

da reprodução do próprio sistema monástico no sentido de um 

ambiente que pretende garantir as melhores condições para a re-

alização do caminho budista em direção direta ao nirvana. Neste 

sentido, há o interesse de diminuição de qualquer interferência 

que poderia pôr em risco o foco do monge na sua salvação. O 

fato de que ao lado do budismo monástico existe um sistema 

paralelo especializado em procedimentos apotropéicos evita que 

as correspondentes necessidades espirituais dos leigos se dire-

cionem aos monges e que concessões ao “mundo” atrapalhem as 

ambições soteriológicas do teravada. Em outras palavras: a tole-

rância do culto aos nats é uma função estratégica do interesse do 
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budismo teravada em reduzir o contato com a camada dos leigos 
ao mínimo e manter a autenticidade do seu sistema monástico.12 

Comentário � nal

O raciocínio acima elaborado não reivindica originali-

dade. Em vez disso desdobra até certo ponto argumentos já for-

mulados por terceiros interessados na natureza da contribuição 

da Ciência da Religião para a Teologia. Este discurso meta-teó-

rico, porém, é frequentemente negligenciado no Brasil. Diante 

deste dé( cit espera-se que a ANTEPRCE que integra as duas dis-

ciplinas continue a oferecer um espaço privilegiado para o traba-

lho com as respectivas lacunas. 

Referencias bibliográ� cas

Brohm, John: Buddhism and Animism in a Burmese Village, Journal of 
Asian Studies, Vol. 22, No. 2, 1963, pp. 155-167.

Kawanami,  Hiroko :  Charisma, Power(s), and the Arahant Ideal in 
Burmese-Myanmar Buddhism,  Asian Ethnology, Vol. 68, No. 2, 2009, 
pp. 211-237.

Knitter, Paul F. Introdução às teologias das religiões. São Paulo: Pauli-
nas, 2008.

Matthews, Bruce: Buddhism under a Military Regime: + e Iron Heel 
in Burma, Asian Survey, Vol. 33, nº 4, 1993, pp. 408-423.

Pye, Michael (2007): How May the Academic Study of Re-
ligions Assist the Dialogue of Religions. In: Japanese Reli-

12 Cf. Spiro, Melford E.: Buddhism and Society. A Great Tradition and its Bur-
mese Vicissitudes, Berkeley: University of California Press 1982.



226

PARA ONDE VÃO OS ESTUDOS DA RELIGIÃO NO BRASIL?

gions, Vol. 32 (1 & 2). 2007, pp. 89-109.

Ray, Niharranjan: An Introduction to the Study of ! eravadan Bu-
ddhism in Burma. A Study in Indo-Burmese Historical and Cultural 
Relations from the Earliest Times to the British Context, Bangkok: Or-
chid Press 2002. 

Ray, Niharranjan: Sanskrit Buddhim in Burma, Bangkok: Orchid Press 
2002.

Red! eld, Robert: Peasant Society and Culture, Chicago, University of 
Chicago Press 1956

Spiro, Melford E.: Burmese Supernaturalism, New Brunswick/Lon-
don: Transaction Publishers 1996.

Vigil, Jose M.: ! eology of Religious Pluralism, Wien, Berlin: Lit-Verlag 
2008.

Waardenburgs, Jaques: Muslims and Others. Relations in Context, Ber-
lin/New York: de Gruyter 2003. 

Yi, Nu Nu: Smile as ! ey Bow, New York: Hyperion 2008.



227

CAPÍTULO 2 – DEBATES TEMÁTICOS NOS ESTUDOS DA RELIGIÃO

 A CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
S. FREUD E O. PFISTER: UM DIÁLOGO 

FECUNDO NA INTERFACE ENTRE 

TEOLOGIA E PSICANÁLISE

Profa. Karin H. Kepler  Wondracek 
EST-RS 

De todas as amizades de Freud, algumas tempestu-
osas, outras tranqüilas, esta foi certamente a menos 
provável e uma das mais pací$ cas.
(Peter Gay sobre a amizade com P$ ster)
De fato, a única pessoa que em ocasiões o faz 
abrandar muitas de suas frases, é o único indivíduo 
religioso e pessoalmente equilibrado com quem 
conviveu: Oskar P$ ster, cuja presença o descon-
certa e o conduz a a$ rmar que “me fez muito bem 
(Jose Herrera Fernández, sobre Freud)
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De todas as amizades de Freud, algumas tempestu-
osas, outras tranqüilas, esta foi certamente a menos 
provável e uma das mais pací$ cas. (Peter Gay sobre 
a amizade com P$ ster)
De fato, a única pessoa que em ocasiões o faz 
abrandar muitas de suas frases, é o único indi-
víduo religioso e pessoalmente equilibrado com 
quem conviveu: Oskar P$ ster, cuja presença o des-
concerta e o conduz a a$ rmar que “me fez muito 
bem”.   (Jose Herrera Fernández, sobre Freud)

Em 1956, pouco antes de falecer, Oskar P$ ster deixou 

para Anna Freud as 134 cartas que recebera de Freud, com a re-
comendação de que poderiam ser publicadas, desde que preser-

vassem as pessoas ainda vivas. Em 1963, são editadas 100 cartas 

de Freud e 31 de P$ ster, organizadas por Ernst Freud ($ lho de 

Freud) e pelo professor Heinrich Meng (amigo de P$ ster).

Em nossa pátria, estas cartas foram publicadas em 1998, 
e tiveram como subtítulo Um diálogo entre psicanálise e fé cris-

tã. Como uma das tradutoras, asseguro que o subtítulo indica 
um dos principais eixos por onde passa a correspondência, mas 
também faço a ressalva de que reduzir os trinta anos de ami-

zade e correspondência a este tema é tirar-lhe a fecundidade e 

o colorido. Por isso, vale a pena representar aqui os principais 

tons desta correspondência tão singular, entre Freud e um pastor 

protestante.

A primeira questão: quem é Oskar P$ ster?. Viveu entre 

1873 e 1956, e foi, durante 40 anos, pastor da Igreja Reformada 

Suíça em Zurique, com destacada atuação entre jovens e pedago-
gos. Nesta condição, procurou supervisão com Carl Gustav Jung 
para os casos mais complexos de cura de almas, e por intermédio 
deste tomou contato com a psicanálise, vendo nela um meio ex-
celente de devolver à pessoa a capacidade de amar a si, aos outros 

e a Deus.
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Em 19092, P! ster, encorajado por Jung, remete a Freud 
seu texto Wahnvorstellungen und Schülerselbstmord (Represen-
tações delirantes e suicídio de alunos). Freud já ouvira de P! ster 

por intermédio de Jung3 e responde calorosamente, expressando 

sua satisfação pelo fato da psicanálise “ter encontrado guarida” 

junto a um cura de almas, e que esta situação deverá fornecer à 

psicanálise o optimum no qual ela encontra as melhores condi-

ções, isto é, a aplicação em pessoas sãs no sentido médico da pa-

lavra (FREUD E MENG, 1998, p.23). Este será o âmbito pioneiro 

da psicanálise em P! ster, e que, segundo Freud, aproximará pes-

soas “com con/ itos recentes, prontos para a sublimação, e para a 

forma mais cômoda da mesma, a sublimação religiosa” (FREUD 

E MENG, 1998, p.24). Mas o contato com um pastor protestante 

desconcerta Freud, como vemos na sua carta a Jung:

Caro amigo Jung: seu corajoso amigo P! ster me 
enviou um artigo que hei de agradecer com vagar. 
A atitude dele - um pastor protestante - é de fato 
louvável, embora para mim seja meio desconcer-
tante ver a psicanálise arrolada na luta contra o 
“pecado”. (MCGUIRE, 1974, p. 220)

Neste pequeno trecho aparece a ambivalência de Freud 

para com o pastor. Entretanto, a dissonância se mostra apenas 

sutil e ocasional; o tom dominante será de caloroso acolhimen-

to. Vários biógrafos4 destacam o predomínio dos sentimentos 

2 As próximas páginas estão baseadas, em grande parte, na dissertação de 
mestrado da autora (2002)
3 Escreve Jung: “P! ster, um excelente sujeito, é decerto um neurótico, mas 
não dos piores. Tem uma inteligência estupenda, não teme nada e é temível 
na defesa da nossa causa. Com ela há de fazer alguma coisa. O que? Não sei 
ainda. Essa mistura de teologia e medicina, por estranho que pareça, é de meu 
agrado” (McGuire, 1974, p. 222).
4 Jones, Gay, e os estudiosos da relação Freud-P! ster – Nase, Villamarzo, Do-
minguez, Herrera. No Brasil, Birman (1994), Gomez (1999) e a autora (1999, 
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positivos de Freud em relação a P� ster, acolhimento até surpre-

endente, como mostrarei. Segundo Carlos Dominguez Morano 

(1999), Freud reencontra na amizade com P� ster a fascinação 

que lhe despertara o � lósofo Franz Brentano, que conciliava a 

crença em Deus com o estudo de Darwin, o que impressionou 

sobremaneira o jovem estudante Freud. Ao mesmo tempo, Freud 

confessa a Jung e Ferenczi a certeza de que P� ster perderá a fé à 

medida que se relacionar com as “más companhias” psicanalíti-

cas (in Dominguez Morano, 1999). O próprio Freud comenta a 

origem apenas emocional dos tons desarmônicos e destaca o que 

os aproxima: 

Da sua carta obtenho a alegre certeza de que a dife-
rença entre nossas visões somente começa quando 
moções emocionais passam a in# uir sobre os pro-
cessos de pensamento, portanto de que ela somen-
te pode ter a importância de uma útil variação. No 
sentido histórico mencionado pelo senhor penso 
que também posso me chamar de “protestante”, 
e recordar-me de que meu amigo Professor von 
Ehrenfels em Praga cunhou para nós dois o nome 
de “protestantes sexuais”. (FREUD E MENG, 1998, 
p.28)

Von Ehrenfels é o autor no qual Freud (1908) se baseara 

para escrever o polêmico “A Moral sexual civilizada e a doença 

nervosa moderna”, onde denuncia o recalcamento da sexualida-

de como fator de adoecimento neurótico. Este tema estabelece 

o primeiro elo comum entre os dois correspondentes anuncia-

do por P� ster em cartas anteriores, de que a teologia protestan-

te “retirou da sexualidade a mácula da impureza” (FREUD E 

MENG, 1998, p.23). Já em 1906, na sua alocução como presi-

dente da Pfarrergesellscha!  do cantão de Zurique, P� ster defen-

2002, 2003).
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dia a necessidade de esclarecimento sexual para a comunidade 
(NASE, 1995).

Em 25 de abril de 1909, P! ster faz a primeira visita a 
Freud. O sucesso é instantâneo junto à família. Anna Freud, no 

prefácio às Cartas, relembra o prazer das visitas de P! ster, “com 

seu calor humano e entusiasmo, (...) faziam dele um hóspede 

bem-vindo em qualquer tempo, uma ! gura humana ímpar em 

seu modo de ser”.5 Como presente, Freud recebe uma miniatura 

da montanha-símbolo da Suíça, o Matterhorn. Na carta poste-

rior à visita de P! ster, Freud confessa pela primeira vez o bem-

-estar que P! ster lhe proporciona. 

...[O Matterhorn] lembra-me de um homem ex-
traordinário, o qual certo dia me visitou, um ver-
dadeiro servo de Deus, cujo conceito e existência 
eram-me muito improváveis. Isto é, no sentido 
de que ele tem necessidade de proporcionar algo 
de bom no caminho espiritual a cada um que en-
contra. Assim o senhor fez bem também a mim. 
(FREUD E MENG, 1998, p.34)

Freud repete em diversas cartas esta impressão de bem-

-estar, tanto na forma positiva quanto nas reclamações da au-

sência de P! ster.6  Embora faça uma pequena ressalva ao grande 

entusiasmo de P! ster, acompanhamos nas Cartas como, pouco 

a pouco, os dois trocam idéias, textos e , acima de tudo, compar-

tilham a vida. Visitam-se, presenteiam-se, fazem con! dências e 

in: uenciam-se mutuamente. “Nenhuma outra visita, desde a de 

5 Anna Freud, 1962, Cartas, p. 19.
6 Freud a P! ster, Cartas, p. 34, 36, 41, 43. Na forma negativa, p. 48, 50. Tam-
bém em carta a Jung, 16.5.1909, Op. cit., p. 247: “Todos nós gostamos muito 
de P! ster. Realmente ele é um religioso aceitável e até mesmo me ajudou um 
pouco, exercendo, sobre meu complexo de pai, uma in: uência moderadora. 
Logo nos sentimos como velhos amigos; seu grande entusiasmo torna-o um 
pouco aborrecido, mas não há nada de falso ou exagerado na sua veemência”.
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Jung, fez-me tanto bem”, escreve Freud. “O lugar mais aprazível 
da terra? Informem-se na casa do Professor Freud” indica P� ster 

(FREUD E MENG, 1998, p.122). O cotidiano da família Freud é 

delineado em tons róseos pelo amigo pastor; cenas domésticas 

partilham do conteúdo das Cartas ao lado de interessantes temas 
da teoria e técnica psicanalítica.

P� ster, como membro fundador da Schweizerische 

Psychanalytische Gesellscha� , “foi o aliado de Jung na defesa da 

Causa” (GAY, 1992). Na calidez da amizade são compartilhadas 
situações dos bastidores da história da psicanálise: as dissidên-

cias com Jung, Adler, as relações com Abraham, Rank e outros 

pioneiros. Os desenvolvimentos da psicanálise tingem-se dos 

tons vivos das alegrias e mazelas humanas. 

No sentido mais latente, a expressão correspondência 

entre Freud e P� ster remete ao verbo corresponder – P� ster co-

-responde a Freud em vários pontos, mas em outros pontos sua 

visão de mundo cristã provoca a não-correspondência a Freud. 

A reação do criador da psicanálise vai do acolhimento de uma 

“útil variação”7 até uma crítica mais feroz8, e por � m, à aceita-

ção de um paradoxo: “Que o senhor possa ser um analista tão 

convicto e ao mesmo tempo um homem espiritual pertence às 

inconseqüências que tornam a vida tão interessante”. 

Estes sentidos paradoxais de correspondência indicam 

o modo como a amizade de Freud e P� ster foi construída – P� s-

ter se mostrou simultaneamente discípulo e caminhante ao lado 

de Freud, uma posição saudável e nem sempre alcançada por co-

7 “Da sua carta obtenho a alegre certeza de que a diferença entre nossas visões 
somente começa quando moções emocionais passam a in0 uir sobre os pro-
cessos de pensamento, portanto de que ela somente pode ter a importância de 
uma útil variação”. Carta de Freud em 20.2.1909.
8  “E, por � m, permita-me, por uma vez, tornar-me impolido - por que diabos 
o senhor une tudo que experimentamos e o que devemos esperar na vida ao 
seu postulado de uma ordem moral universal? Carta de Freud em 24.2.1928.
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laboradores. Com certo humor pode-se dizer que o fato de P! s-
ter crer em Deus o protegeu de idolatrar a Freud!

Muitos biógrafos de Freud já emitiram a seguinte per-

gunta: O que encontram Freud e os demais pioneiros na persona-

lidade de P! ster, para dedicar tanto interesse para sua vinculação 

ao movimento psicanalítico? O psicanalista Pedro Villamarzo, 

fundador do Instituto Oskar P! ster de Madri, acrescenta: “Que 

descubriría, que aportaría, en último término, la personalidad de 

P! ster al movimiento psicoanalítico?” (1983, p. 86). A resposta 

de Villamarzo se condensa em uma frase:

P! ster es el doble religioso del Freud ateo, inclusive 
de su humanismo cristiano, y hombre bueno del 
movimiento psicoanalítico pese a su discreta dis-
tancia de las zonas de poder. (1983, p. 86)

O psicanalista espanhol toma o mecanismo freudiano 

de negação para interpretar que P! ster revela algo que está ocul-

to na personalidade de Freud e na dos pioneiros. “En ultima ins-

tancia, P! ster los coloca frente a ese humanismo cristiano que 

todos profesaban implicitamente” (1983, p.87). Villamarzo con-

sidera como crença implícita de Freud a con! ança na ciência, no 

progresso e na psicanálise. Cita uma frase do prefácio de Anna 

Freud às Cartas, que descreve o estranhamento da família Freud 

com a presença de um pastor com trajes eclesiásticos: “uma apa-

rição de um mundo estranho” (A. Freud In: E. Freud & Meng, p. 

18). E pergunta: o “estranho” seria o unheimlich do texto freudiano? 

(Freud, 1919). Seguindo a interpretação do próprio Freud, teria o fa-

miliar (heimlich) se tornado não-familiar pelo recalcamento? 

En este sentido es como creo que hay que entender 
la expresión de Anna Freud de que la presencia de 
ese mundo religioso producía extrañeza en la vida 
de la familia Freud y, por extensión, en la vida de 
los ateos de esos primeros años del movimiento 
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psicoanalítico, porque representaba algo familiar 
pero recalcado y negado en todos (1983, p. 86).

Peter Gay dedica metade do capítulo 2 do seu livro Um 

judeu sem Deus à amizade de Freud com Oskar P" ster. Inter-

preta o calor inicial freudiano como manipulação (1992, p. 85), 

pelo contentamento em achar, em Zurique, adeptos jovens, não-

-vienenses e não-judeus. Como a interpretação carrega em si as 

concepções de seu autor, não há como saber qual dos “Pedros” 

está correto, se Villamarzo ou Gay, ou se ambos. Em todo caso, 

este último agrega que, posteriormente, Freud veio a gostar ain-

da mais de P" ster do que gostara de Jung (1994, p. 86). Tal afeto 

crescente pode explicar a intensidade presente nas Cartas e em 

outras referências. Por exemplo, avançando até 1925, vemos que 

Freud insere P" ster na Autobiogra! a como uma das pessoas com 

as quais tem uma longa “amizade sem nuvens” (1925, p. 134). 

Neste mesmo ano, P" ster envia-lhe um cartão de Natal repleto 

de espiritualidade e afeto:

Da correria do Natal a gente gosta de se refugiar no 
silêncio de Belém, para descansar de modo medita-
tivo e contemplativo, livre da teologia e da ciência. 
Ali encontro alegria e força, e a ciência não desper-
ta a lembrança de trabalho árduo e privação, mas 
de grandeza a brotar, de ajuda e de crescimento. O 
senhor poderá sorrir, mas na sua proximidade eu 
também sinto algo da glória do Senhor, e em todo 
caso me invade uma in" nita gratidão e esperança 
ao pensar no senhor… (FREUD E MENG, 1998, 
p.134)

Na resposta, Freud agradece a lembrança, e deseja um 

ano frutífero. Reclama da ausência de notícias do " lho de P" ster, 

“cujo desenvolvimento e carreira a" nal me interessam bastan-

te” (FREUD E MENG, 1998, p.1136). Freud fora o con" dente 
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de P! ster a respeito das suas preocupações com a introversão do 

! lho.

As interfaces da psicanálise com as áreas de interesse 

de P! ster se mostram fecundas: as Cartas relatam de que for-

ma a singular combinação dos campos de atuação de P! ster vai 

produzindo impacto nos círculos atingidos. Revelam a abertura 

de pedagogos e teólogos para com a psicanálise, e também, as 

discussões enfrentadas nestes campos. Como um dos primeiros 

analistas laicos e de crianças, P! ster enfrenta as polêmicas sobre 

estas questões, e, encorajado por Freud, realiza palestras, escreve 

artigos e livros. Nas Cartas, acompanha-se a escrita do primeiro 

manual de psicanálise, tarefa de P! ster que alivia Freud desta 

sistematização. Die psychoanalytische Methode  [O método psi-

canalítico], prefaciado por Freud, escrito para analistas laicos, 

fornece a instrumentação para os pedagogos e curas interessados 

na psicanálise. Em várias ocasiões, P! ster escreve entusiasmado 

a Freud sobre a abertura dos professores à psicanálise, como nes-

te cartão postal, de 12 de julho de 1920:

Falei publicamente sobre psicanálise por quatro 
vezes seguidas em diferentes localidades e sempre 
colhi sucesso exterior muito grande. (…) O pro-
fessorado de grande parte do cantão de Zurique 
coloca-se unido atrás de mim e exige que a instân-
cia superior dê oportunidade aos professores de 
conhecerem a psicanálise pedagógica (Pedanálise). 
(FREUD E MENG, 1998, p.105) 

Uma outra conseqüência da relação psicanálise-educa-

ção é a inclusão de crianças e adolescentes, doentes e normais, no 

tratamento analítico, por Oskar P! ster e pelos analistas pedagogos. 

Isto se torna uma fonte de escândalos na pedagogia tradicional, 

mas merece de Freud o reconhecimento pela validade pro! lática 

e terapêutica desta abordagem. Em 1926, ao receber um exemplar 
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da tradução do livro Was bietet die Psychanalyse dem Erzieher?9, 
Freud responde com reconhecimento, intimidade e saudade, em 
meio aos efeitos das cirurgias para debelar o câncer de boca: 

Caro Doutor: 
Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo. Es-
tou bem disposto a arranjar um lugar especial na 
estante de livros para as traduções de suas obras, 
se o senhor quiser doá-las a mim. De fato, dentre 
todas as aplicações da psicanálise, $ oresce unica-
mente a inaugurada pelo senhor, a da pedagogia. 
Alegro-me muito que minha % lha esteja começan-
do a produzir algo nesta área. (…) Um dia, após 
o recebimento do seu livro, sonhei que estava em 
Zurique. Provavelmente queria visitá-lo. Sonho de 
um viajante inválido! No Natal quero arriscar a tentati-
va de viajar a Berlim para conhecer - quatro netinhos. 
((FREUD E MENG, 1998, p.142) 

O ano de 1926 também trouxe a publicação de A ques-

tão da análise leiga, (FREUD, 1926) onde o criador da psicanálise 

defende o exercício da análise para não-médicos, que já expres-

sara em primeira mão na introdução ao livro de P% ster. O fato 

de não ser médico constituiu uma fonte de con$ itos para P% s-

ter, ao longo da carreira de analista. Como foi um dos pivôs da 

polêmica, pode-se compreender melhor sua “alegria indizível” 

ao receber o escrito de Freud. Na carta-resposta ao envio do li-

vro, o pastor, como um dos “primeiros alunos laicos” (FREUD E 

MENG, 1998, p.139)10, elogia o texto “facilmente compreensível” 

9  Tradução livre: “O que a Psicanálise oferece a o educador?”
10 As próximas citações também. Talvez cause estranheza, hoje em dia, esta 
classi% cação em doentes e não-doentes. Provavelmente deve-se às interpre-
tações correntes da época; em outros escritos, P% ster alerta sobre o perigo 
da medicina pretender dominar todo o campo, e, portanto, invadir e excluir 
a cura de almas.  Um paralelo inquietantemente familiar à questão atual do 
“ato médico”.
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e ao mesmo tempo profundo. Reclama que sentiu uma lacuna no 
texto – a falta de referência à “enorme área dos adultos que não 
estão doentes”, mas que necessitam da análise “em grau máxi-
mo”. Esse é o campo da cura de almas, e P& ster pede de coração 
a Freud “que aprecie com olhar benevolente a cura analítica de 
almas, que também é & lha sua”.

Este “rebento” é mais ambíguo para o herege Freud. No 
princípio do relacionamento, a aplicação da psicanálise à cura 
de almas causa surpresa ao pai da psicanálise, que a atribui ao 
fato de, como “mau herege”, estar distante desta “esfera de idéias”. 
Peter Gay comenta a estranheza de Freud: “De fato, o ceticismo 
negativo e mesmo doutrinário de Freud cegava-o para os óbvios 
paralelos existentes entre a psicanálise e o protestantismo [de 
P& ster]” (1992, p. 89). Mas a possibilidade de usar a psicanálise 
na cura de almas é apoiada num acento de neutralidade, do qual 
P& ster fará bom proveito:

A psicanálise em si não é religiosa nem anti-religio-
sa, mas um instrumento apartidário do qual tanto 
o religioso como o laico poderão servir-se, desde 
que aconteça tão somente a serviço da libertação 
dos sofredores. (FREUD E MENG, 1998, p.25) 

É neste contexto de amizade com um pastor que Freud 
abranda seu discurso sobre a religião, ao mesmo tempo em que 
lança uma questão etiológica polêmica: 

Mas a beleza da religião certamente não pertence 
à psicanálise. É natural e pode permanecer assim 
que, na terapia, nossos caminhos se separem. Bem 
à parte, porque nenhum de todos estes devotos 
criou a psicanálise, por que foi necessário esperar 
por um judeu completamente ateu?”11

11 Carta de Freud em 9.10.1918.
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Freud explicita aqui – o que nem sempre ele próprio 
mantem - que o campo da psicanálise está na feiúra da religião, 
no âmbito da neurose, da perversão. O “judeu completamente 

ateu” tem a genialidade de descobrir um método para tratar as 
distorções, as mazelas e as dores. Neste ponto P& ster correspon-

de, louva Freud e agradece a Deus pelo instrumento libertador 

que é a psicanálise12. 

Em linguagem estética, poderíamos dizer que apenas 

quando os conceitos de beleza de ambos divergem, surgirá a dis-

cussão. Peter Gay (1992) comenta que Freud só teve contato com 

o fenômeno religioso através dos seus pacientes, sendo P& ster o 

único religioso sadio a estar próximo.

Os pontos em comum permitem a P& ster transportar 

os conhecimentos aprendidos com Freud para a cura de almas 

dos paroquianos sofredores. Nos inúmeros cursos para pastores 

e professores, P& ster também difundia a prática da análise de 

ocasião (Gelegenheitsanalyse), 13 sempre que a patologia se apre-

sentava e não havia a possibilidade de uma análise profunda 

(Tiefenanalyse). As impossibilidades estavam tanto do lado do 

paciente, quando este não se dispunha ao tratamento ou residia 

em local distante, quanto da formação incompleta do analista, 

pastor, pedagogo.14

12 Carta de P& ster de 29.10.1918.
13 P& ster (1924, p. 509) contém um breve exemplo de “análise de ocasião”: a 
professora percebe que naquele dia um aluno da série inicial não consegue 
identi& car as diferentes letras, para ele todas são “M”. Ela pede que ele associe 
com esta letra; o menino responde que lhe ocorre o nome da irmãzinha, Ma-
rielli. A professora pergunta pela irmã, o aluno diz que a menina correra atrás 
dele até a escola, naquela manhã. Como era pequena para voltar sozinha para 
casa, ele mandou que ela sentasse na escada da escola, aguardando o recreio 
para ser levada para casa.
14 P& ster (1924, p. 488ss) estão detalhadas as especi& cidades do seu trabalho 
analítico. Cf. a introdução do capítulo 2 da dissertação da  autora (2002), bem 
como o caso clínico discutido na seqüência. 
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Em relação à produção teórica, Freud expressa admi-

ração pela capacidade produtiva de P% ster, bem aproveitada nos 

convites para ser colaborador permanente das revistas Imago e 

Zentralblatt für Psychoanalyse e do Jahrbuch für psychoanalytische und 

psychopathologische Forschungen. Por sua pena, os temas teológi-
cos passam a freqüentar com assiduidade as publicações psica-

nalíticas, interligando os fenômenos religiosos com a compreen-

são psicanalítica dos mesmos. Villamarzo ressalta um cuidado 

de P% ster nos escritos sobre religião: ao mesmo tempo em que 

usa de plena liberdade ao interpretar o psicopatológico no fenô-

meno religioso, não reduz tudo a esta dimensão(1983, p. 109).

A fecundidade da relação também reverte para a his-

tória da religião: Freud admira-se do empenho de P% ster em 

analisar aspectos da própria fé protestante. Segundo Nase, a pre-

ocupação de P% ster, naquela época, era pesquisar a relação en-

tre a sexualidade recalcada e a fé religiosa, para distinguir várias 

formas de devoção, desde as mais bizarras até as mais sublimes 

(1995, p. 203). A elaboração da herança pietista materna tingiu 

de cores intensas o escrito sobre a vida do Conde Nicolau von 

Zinzendorf (PFISTER, 1910). Depois de frisar, na introdução do 

livro, a necessidade de proceder à desagradável tarefa de inves-

tigar psicologicamente a religiosidade do fundador do pietismo, 

P% ster comenta que até esta data reinara certo contentamento 

com a falta de abordagens adequadas para tal.15 O tom receoso 

do prefácio antevê as reações violentas que virão, pois mostrar a 

psicopatologia de um herói é ameaçador.

A redação do livro sobre Zinzendorf é comentada por 

Freud em diversas cartas, nas quais traça paralelos com a pro-

15 Zinzendorf, p. 2. Note-se que P% ster se inclui: “e a gente estava feliz, em po-
der desembaraçar-se deste assunto desagradável através de suaves desculpas, 
desdém mordaz ou indignações patéticas, para logo ressaltar que, antes e de-
pois deste período fanático, Zinzendorf se entregara a uma devoção normal”.
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dução do seu escrito sobre Leonardo da Vinci (1910), a quem 
chama de “precursor do Conde” (FREUD E MENG, 1998, p.53). 
Ambos tratam das expressões da sexualidade, um na arte, outro 
na devoção. Ao receber o trabalho de P" ster, Freud comenta:

Seu trabalho nele é primorosamente transparente até 
o último grau, impressionante, convincente para todo 
aquele que não se precaver a qualquer custo de ser con-
vencido. (…) O senhor não acentuou a disposição eró-
tica particularmente intensiva do rapaz; seguramente se 
pode a" rmá-la - como em todos os fundadores de reli-
giões. No culto às chagas " camos inclinados a lembrar 
a indicação dada na “Interpretação dos Sonhos”, de que a 
genitália feminina é considerada na infância como “fe-
rida”. (…) Portanto, origem idêntica a que o senhor, tão 
brilhantemente, esclareceu sobre a pequena cavidade la-
teral. (FREUD E MENG, 1998, p.57)16

O livro sobre Zinzendorf é um dos muitos exemplos 

nos quais P" ster faz a psicanálise trabalhar de mãos dadas com o 

evangelho. Freud é tomado como arauto desta mensagem, e até 

inserido no rol dos cristãos:

Aliás o senhor primeiramente não é judeu, o que 
lamento muito na minha admiração desmedida de 
Amós, Isaías, Jeremias, do poeta de Jó e de Ecle-
siastes, e em segundo lugar o senhor não é ateu, 
pois quem vive para a verdade vive em Deus, e 
quem luta pela libertação do amor permanece, se-
gundo I João 4,16, em Deus. (FREUD E MENG, 
1998,  p.86 e 87)

No " nal desta carta, P" ster escreve: 

16 A alusão é ao culto ao lado traspassado de Cristo, que P" ster intepreta como 
tendo sido erotizado por Zinzendorf.
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Se o senhor se conscientizasse e experimentasse a 
sua inserção nos processos mais amplos, o que a 
meu ver é tão necessário como a síntese das notas 
de uma sinfonia beethoveniana para formar a to-
talidade musical, eu gostaria de dizer também do 
senhor: “jamais houve cristão melhor”.

Por que retirá-lo do rol dos judeus? A explicação mais 

plausível é que, para P& ster, um judeu teria de ser devoto a Deus 

e observador da Lei Sagrada. Por sua vez, o atributo de cristão 

não depende, segundo a teologia protestante da qual P& ster é 

herdeiro, da aquiescência consciente, como P& ster explana na 

carta introdutória ao A ilusão de um futuro. Ali, na interpretação 

da parábola dos dois & lhos de Mateus 21.28ss, Freud é compa-

rado ao & lho que recusa verbalmente a ordem do pai, mas na 

prática a cumpre:

O senhor sabe com quanta alegria o fundador da 
religião cristã prefere o último. O senhor guarda-
rá rancor de mim pelo fato de que, apesar de sua 
pretensa descrença, eu o veja & guradamente mais 
próximo do trono de Deus – o senhor, que colheu 
tão maravilhosos raios da luz eterna e se desgastou 
na luta pela verdade e pelo amor aos homens – do 
que a muito clérigo murmurador de orações e re-
alizador de cerimônias, cujo coração nunca ardeu 
pelo conhecimento e bem-estar humano? E, como 
para os cristãos orientados no evangelho tudo o 
que importa é fazer a vontade divina e não o di-
zer “Senhor, Senhor”, compreende o senhor que 
também eu queira invejá-lo? (In WONDRACEK, 
2003, p. 19)

Freud recebe estas declarações com respeitoso silêncio. 

Mais adiante, procura retirar-se do lugar idealizado.17 Para Max 

17 Freud a P& ster: “Eu nem de longe sou Nathan, mas também não posso evi-
tar de continuar sendo ‘bom’ para o senhor”. (FREUD E MENG, 1998, p.171)
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Eitingon, mostra-se até irritado com o otimismo de P� ster (In 

GAY, 1992, p. 87) O pastor-analista, por sua vez, segue “fecundo” e 
viajante, a ponto de provocar admiração e inveja em Freud:

Sua polypragmasia18 tem minha total admiração. 
Também me alegro com os progressos que seu li-
vro faz aqui. O senhor esteve em Florença e Roma, 
e eu o invejei muito... (FREUD E MENG, 1998, p. 
103).

A produtividade de P� ster estende a interpretação psi-

canalítica para âmbitos como a arte, a � loso� a, a antropologia, 
a política e a economia. Sua bibliogra� a de mais de 200 títulos 
mostra a fertilidade das aplicações do método psicanalítico para 

a compreensão do ser humano e suas realizações. Estas incur-

sões, como não poderia deixar de ser, encontraram muitas opo-

sições. Freud, calejado em enfrentá-las, consola o amigo através 

de fatos bem conhecidos pelo pastor:

É praticamente impossível debater abertamente 
sobre  psicanálise; não estamos no mesmo chão e 
não podemos fazer nada contra sentimentos con-
trários que nos espreitam. É um movimento que 
mexe nas profundezas, e debates serão tão infru-
tíferos como as disputas teológicas no tempo da 
Reforma. (FREUD E MENG, 1998, p.69) 

Com a associação às disputas da Reforma, Freud sina-

liza que não são tempos fáceis para a psicanálise; as divergências 
tiveram efeitos avassaladores dentro e fora do círculo psicanalíti-
co, mas nunca abalaram em P� ster o caminho aberto à casa e ao 

coração de Freud. Talvez este caminho até tenha sido fortalecido 

pelas � delidade de P� ster, no difícil tempo da cisão entre Freud 

18 Expressão grega que designa a capacidade de ser produtivo em várias áreas.
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e Adler, e entre Freud e Jung, e as Cartas  fornecem uma janela 
privilegiada para observar as crescentes tensões. 

As diferenças, cada vez maiores, entre a teoria sexual de 
Freud e as idéias de Adler sobre o “protesto masculino” chegam 
ao ponto de ruptura. A correspondência com Jung19 mostra que 
Adler tentou convencer P% ster a passar para seu lado, o que este 

recusou. Freud busca inspiração no Novo Testamento para con-

tar a P% ster sobre a cisão:

As teorias de Adler afastavam-se demais do cami-
nho correto. Era hora de fazer oposição a isto. Ele 
esquece as palavras do apóstolo Paulo, cuja for-
mulação exata o senhor conhece melhor do que 
eu... ‘se vocês não tivessem amor’. Criou para si um 
sistema mundial sem amor, e eu estou executando 
nele a vingança da ofendida deusa Libido. É certo 
que sempre me propus ser tolerante e não exercer 
autoridade; na realidade, porém, isto não é possí-
vel. (FREUD E MENG, 1998, p.66

Anos depois, P% ster comenta a teoria de Adler por du-
plo aspecto: concorda com Freud, dizendo que o principal erro 
de Adler foi negligenciar o papel da sexualidade e do amor na 
etiologia das neuroses, e integrando seus próprios desenvolvi-
mentos teóricos, comenta acerca de Adler que ao “desconsiderar 
o ponto de vista orgânico e isolar o instinto de poder, ele desem-
boca em forte unilateralidade” (1923, p. 136).

As tempestades também são ocasião de testar a soli-
dez dos laços. Freud intui em P% ster um amigo franco e % el. Em 
meio aos embates, há calmarias que convidam a ler poesias de 
Hutten, em cujo lema “Eu ousei” Freud busca forças e inspiração 
para ambos:

19  Jung a Freud, 3.3.1913, Op. cit., p. 554.
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Alegra-me de coração saber que o senhor se opôs 
a Bleuler. O senhor não é homem de deixar as coi-
sas pela metade, isto eu quero deixar assegurado. 
Quando eu vier proximamente a Zurique, vamos 
juntos fazer uma excursão para o Ufenau e levar 
conosco o livro de C. F. Meyer. O senhor então vai 
ler para mim os versos: 
“Eu me arrependo, espalho cinzas na cabeça por-
que não acreditei mais ! rmemente na vitória Eu 
me arrependo, e confesso com contrição,  que nem 
sempre fui como Hutten!” 
(...) Quando o senhor vier novamente a Viena, será rece-
bido por jovens e velhos como querido amigo. (FREUD 
e MENG, 1998, p.67) 

Jung, que foi ponte para P! ster chegar a Freud, torna-se 

caminho minado: o con% ito entre Freud e Jung, nos anos 1912 

e 1913, centrou-se em torno de concepções divergentes sobre a 

libido. Nase (1995, p. 196) pergunta por que P! ster optou por 

permanecer com Freud, quando tantas evidências indicariam o 

contrário. E responde: o ponto decisivo está em que P! ster con-

tinua convicto de que o inconsciente humano é fundamental-

mente ambíguo; a verdade e a cura não se encontram formadas 

nas suas profundezas. Pelo contrário, o inconsciente é território 

infernal.(PFISTER, 1920, p. 308) P! ster critica Jung, e mais ain-

da, ao psicoterapeuta Alphonse Maeder, pela “dehistorização” da 

psicanálise; a história da alma é realmente uma história, e não 

deve ser cindida dos vínculos e dos con% itos que experimenta no 

decorrer do desenvolvimento. 

Paradoxalmente, é a teologia que dá respaldo a P! ster 

para optar por Freud. Por cinco anos, permanece como único 

representante da psicanálise freudiana em Zurique. Perde a com-

panhia do amigo e supervisor Jung,20 do seu próprio analista, e 

20 Conforme depoimento da Sra. Bollag na Oskar P! ster Tagung, na década de 
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de todos os demais membros da Schweizerische Psychoanalytis-

che Gesellscha� . Estas cisões trazem profundas conseqüências: 

por um lado, reforçam a amizade entre Freud e P% ster por esta 

prova de lealdade. Por outro lado, estas tempestades encorajam 

o processo de autonomia em P% ster, como ele próprio escreve:

Desde que Adler e Jung se separaram de Freud, 
dirigi minha atenção constante para investigar até 
que ponto o sexual é causa de alterações psíquicas, 
e até que ponto os determinantes sexuais, que nun-
ca faltam, são sintomas secundários, concomitantes 
de outras inibições. Busquei, à medida do possível, 
sem prejuízos, o ponto onde se havia instalado o 
bloqueio do desenvolvimento.(1929, p. 67).

A busca dos fundamentos da energia pulsional se tor-

nam o cerne da atividade teórica de P% ster. Os seus escritos re-

cebem, de Freud, a censura pelo “desacordo com minha ‘teoria 

sexual’ e minha ética” (FREUD E MENG, 1998, p.84). P% ster ex-

pressa que Freud, como pesquisador tolerante, suportou seus de-

sacordos com instruidora paciência (geduldig belehrend) (1953, 

p. 21). Este desacordo é interpretado por Freud como “rema-

nescente de sua resistência contra o sexual” (FREUD E MENG, 

1998, p.86). Pelo conjunto das idéias de P% ster, pode-se dizer que 

esta crítica de Freud é reducionista, pois P% ster apresenta outro 

fundamento além do psicanalítico para expressá-las, que é sua 

concepção idealista da natureza humana. Esta faz com que com-

preenda o adoecimento neurótico como multicausal21. 

40 P% ster estava preocupado com um sonho que tivera, que constava apenas 
de uma música de guerra. A análise do sonho levou-o a lamentar a sua antiga 
posição crítico-combativa para com Jung. Em 1953, P% ster expressa que ape-
sar de dever maior gratidão a Jung que a Freud, não pode % car do seu lado 
porque suas críticas objetivas foram interpretadas por Jung como “insubmis-
são maldosa” (böswillige Gehorsamsverweigerung).
21 A este respeito, ver capítulo 2 da dissertação de mestrado da autora.
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Em 1918, P� ster e o casal de médicos Oberholzer fun-

dam a Schweizerische Gesellscha�  für Psychoanalyse, mas o fan-

tasma de Jung ronda a nova sociedade, tal como expressado 

no con! ito entre P� ster e Hans Sachs, representante de Viena. 
Freud utiliza a história bíblica de Juízes 12.1-7 para reiterar que 
a sexualidade é o shibolete da psicanálise. Ao mesmo tempo atua 
como mediador: “Privatem eu ainda dou expressão à esperança 

de que o senhor e Sachs consigam sobreviver bem à ‘tempestade’ 

e possam derivar desta experiência uma a� rmação mais forte da-

quilo que lhes é comum” (FREUD E MENG, 1998, p.92). Freud 

aconselha P� ster a não seguir o conselho de Sachs, de se reti-

rar da Sociedade Psicanalítica Internacional, até que a questão 

esteja mais aclarada (FREUD E MENG, 1998, p.93). Os ventos 
amainam com o passar do tempo, e o lançamento do primeiro 
manual de psicanálise infantil serve para P� ster rea� rmar sua 
posição com Freud: 

Quanto ao meu livro, que lhe envio hoje, permito-
-me uma breve observação. Signi� ca um avanço 
em relação a meu estado anterior, na medida em 
que superei de� nitivamente uma série de impreci-
sões que tinham crescido em mim através de Jung 
e Adler. Assim, para minha grande alegria, posso 
confessar sem insegurança e sem dependência que 
reconheci o acerto das colocações do senhor tam-
bém nos aspectos em que por longo tempo não 
tivera experiências próprias. No que concerne à 
ética, religião e � loso� a existe uma diferença, que 
nem o senhor nem eu percebemos como abismo22. 
(FREUD E MENG, 1998, p.114) 

22 O livro é Die Liebe des Kindes und ihre Fehlentwicklungen [O amor da crian-
ça e suas falhas de desenvolvimento], 1922.
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Poucos anos depois, os membros médicos, entre estes 
os Oberholzer,23 provocam uma nova cisão porque querem a ex-
clusividade da prática analítica, fundando a Schweizer Ärtztliche 

Gesellscha!  für Psychoanalyse. P& ster e Zulliger são convidados a 

participar como membros extraordinários, mas naturalmente o 

recusam. Freud responde enfaticamente que opta pela sociedade 

“na qual trabalham P& ster, Sarasin e Zulliger” (FREUD E MENG, 
1998, p.158). 

O auge da discussão teórica aparece nas cartas dos anos 

1927 e 1928, em torno do lançamento de O Futuro de uma Ilu-

são. Texto contrário à religião “em todas as formas e diluições” 

(FREUD E MENG, 1998, p.146). Freud adiara-a, em considera-

ção a P& ster, mas em outubro de 1927 desculpa-se por não su-

portar mais a pressão (FREUD E MENG, 1998, p.146). Temen-

do pela amizade e pedindo por compreensão e tolerância para 

um “herege incurável”, o livreto é publicado na forma de diálogo 

com um interlocutor imaginário. Este, para alguns biógrafos de 

Freud (Gay, 1988, Roazen, 1993), é P& ster. O pastor responde de 

modo amistoso, dizendo aguardar a obra com “alegre interesse” 

(FREUD E MENG, 1998, p.146). 

Segundo Joel Birman, as Cartas são um precioso mate-

rial para a pesquisa da discussão entre psicanálise e religião:

A correspondência entre Freud e o pastor P& s-
ter, estabelecida de forma sistemática entre 1909 
e 1938, constitui talvez o arquivo discursivo mais 
importante para balizarmos a relação entre os dis-
cursos psicanalítico e religioso, considerando que 
algumas das teses fundamentais deste debate fo-
ram assumidas na vivacidade de um diálogo amigo 

23 Segundo David Lee, que teve acesso às cartas não publicadas entre Freud e 
P& ster, a questão é mais ampla, visto Oberholzer ter sido analisado por P& s-
ter. A cisão seria causada por invejas e ressentimentos acumulados durante a 
década anterior.
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e cordial, onde os interlocutores assumiram posi-
ções discordantes face a esta problemática. (1988, 
p. 123) 

O debate segue em alto nível: Freud expressa contenta-

mento com o posicionamento público de P� ster, escrevendo que 

este será um  “refrigério em meio ao coro desa� nado de críticas, 

para o qual estou preparado” (FREUD E MENG, 1998, p.150). 
O ponto comum é ressaltado: “nós sabemos que, por caminhos 
diferentes, lutamos pelas mesmas coisas para os pobres homen-
zinhos” (FREUD E MENG, 1998, p.150). Oferece a revista Imago 

para abrigar o artigo de P� ster (FREUD E MENG, 1998, p.156). 
A “discussão amigável”24 é redigida por P� ster num ambiente de 

humor e amor, como mostra o seguimento da correspondência: 

Eu o � z com grande alegria, porque luto por uma 
causa amada com um amado adversário. Não há 
grande perigo de o senhor candidatar-se ao batis-
mo e tampouco de eu me jogar do púlpito. Mas 
existem alguns bem importantes pontos de aproxi-
mação, e quando pondero que o senhor é bem me-
lhor e mais profundo que o seu ateísmo, e eu bem 
pior e mais super� cial que minha fé, então o abis-
mo entre nós não poderia escancarar-se de modo 
tão arrepiante. (FREUD E MENG, 1998, p.161)

Segundo Peter Gay (1988, p. 486), este texto foi a res-

posta “mais civilizada, cortês, ponderada e amistosa” de todas 
que Freud recebera. O título dado por P� ster é signi� cativo: A 

ilusão de um futuro. Invertendo o título de Freud, mostra, mais 
uma vez, que conservou a autonomia e a capacidade lúdica pe-
rante o “pai”.

24 Este é o subtítulo do A ilusão de um futuro: “Uma discussão amigável com 
o Prof. Dr. Sigmund Freud” (Eine freundscha" liche Auseinandersetzung mit 
Prof. Dr. Sigmund Freud).
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Na década de 30, a correspondência se rarefaz, mas não 
deixa de se expressar em momentos especiais: viuvez de P$ ster, 
novo casamento, vésperas de visitas,  e premiações: - prêmio Go-
ethe, por Freud, e Doutor honoris causa, por P$ ster. A Segun-
da Guerra faz com que P$ ster ofereça asilo na Suíça, mas Freud 
recusa. Somente dois anos depois, decide pelo exílio londrino. 
É para lá que P$ ster envia a última carta, para a viúva Martha 
Freud, através da qual podemos rever a bela teia de relações tra-
mada nestes 30 anos de amizade: 

Mui honrada e querida Sra. Freud!

No último sábado a Sociedade Psicanalítica Suíça 
realizou uma sessão solene no Sanatório de Doen-
tes Mentais Königsfelden, Cantão Aargau, em me-
mória do seu grandioso marido. Nosso presidente 
Dr. Sarasin, com sua fala calorosa e profunda, trou-
xe à nossa presença o semblante do magistral e ao 
mesmo tempo in$ nitamente bondoso titã. A mim 
estava reservado deixar que, a partir das 134 cartas 
que tenho dele, falasse aos presentes o pesquisador 
genial e amigo paterno. Também pude transmitir 
as suas observações e os encontros mantidos ao 
longo de aproximadamente 3 décadas.
No estudo das cartas do seu marido comoveu-me, 
dolorosa e alegremente ao mesmo tempo, sentir de 
novo o interminável valor que a sua família teve 
para ele. Lembro-me vivamente como ele me apre-
sentou, em 25 de abril de 1909, à senhora, seus três 
robustos $ lhos, à Sophie cheia de vida e à mamãe-
zinha das lagartixas. Eu, que cresci sem pai e por 
longo tempo sofri debaixo de uma educação uni-
lateralmente branda, $ quei ofuscado pela beleza 
desta vida familiar que, apesar da grandeza quase 
sobre-humana do pai da casa e sua profunda serie-
dade de vida, respirava liberdade e contentamento 
graças a seu amor e a seu espirituoso humor. Na 
casa da senhora a gente se sentia como num enso-
larado jardim primaveril, escutava cotovias e sabi-
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ás cantarem felizes da vida, via canteiros reluzentes 
e pressentia ricas bênçãos para o verão. Logo � ca-
va claro ao visitante que uma grande parte desta 
bênção devia ser considerada mérito da senhora, 
e que, com seu modo suave e bondoso, a senhora 
alcançava a seu marido sempre novas armas para a 
ardente luta da vida. (...)
Nos últimos anos eu pensava com freqüência num 
trecho emocionante da carta de 6.3.1910. Creio 
que é meu dever compartilhá-lo com a senhora. 
Ele é assim: “ Não consigo imaginar como algo 
agradável viver sem trabalhar; fantasiar e trabalhar 
coincidem para mim; nenhuma outra coisa me fa-
lha. Trabalho em vários projetos que, com minhas 
pequenas forças, dão continuidade ao modo de 
trabalho do seu esposo. Mesmo que a malevolência 
da época atual pre� ra convidar o agrada tanto. Este 
seria um indício de felicidade, se não se interpuses-
se o pensamento assustador de que a produtividade 
depende totalmente de uma disposição muito de-
licada. Que se pode fazer num dia ou num tempo 
em que os pensamentos falham e as palavras não 
querem comparecer? Não consigo livrar-me de um 
tremor diante desta possibilidade. Por isso, mes-
mo rendendo-me inteiramente ao destino como 
convém a uma pessoa honesta, tenho um pedido 
secreto: de modo algum uma enfermidade prolon-
gada, nenhuma paralisia da capacidade produtiva 
por um sofrimento corporal. Morramos dentro da 
armadura, como diz o rei Macbeth.” Realizou-se, 
pois, pelo menos o desejo de acuidade intelectual, 
de uma morte na armadura régia do pensador.
As cartas do seu esposo pertencem ao meu tesouro 
mais precioso. Enquanto eu viver vou consultá-las 
sempre de novo. Eu próprio, com meus 67 anos, 
já entrei na velhice e mudei-me para um lugar de 
repouso maravilhosamente situado. No aspecto in-
telectual ainda me sinto razoavelmente alerta, mas 
também há tempos de cansaço, mesmo que raros, 
como na última viagem a Viena, quando a memó-



251

CAPÍTULO 2 – DEBATES TEMÁTICOS NOS ESTUDOS DA RELIGIÃO

ria diabo da mentira para dançar, a ouvir as sinfo-
nias da verdade, creio com o seu marido: La vérité 
est en marche.25* 
Com afetuosas saudações à senhora e a seus % lhos, 
especialmente à senhorita Anna e ao Dr. Martin, 
em profunda reverência,

Seu P% ster

Re� exões � nais

O diálogo nas interfaces pode ter diferentes destinos: da 

mesma forma que os representantes da pulsão, também a rela-

ção entre pessoas pode ter um destino neurótico ou um destino 

sadio. O destino da amizade entre Freud e Oskar P% ster, foi, por 

décadas, o do recalcamento. Esta hipótese, formulada por Eckart 

Nase em sua tese de doutorado, baseou-se nas evidências de de-

saparecimento da memória de Oskar P% ster do âmbito psicana-

lítico, pedagógico e, também, teológico.(1995, p. VII) Mas, como 

postula a psicanálise, o destino do recalcado também pode ser o 

de retorno.

O lançamento das Cartas semeou uma rede nacional 

de discussões sobre o tema psicanálise e religião, em debates, 

simpósios, seminários, grupos de pesquisa, dissertações e livros. 

Em uma ponta, as sociedades psicanalíticas estão revisando os 

conceitos e desfazendo preconceitos em relação ao religioso, e na 

outra ponta, as instituições teológicas também estão mais abertas 

para escutar as contribuições da psicanálise para a compreensão 

do indivíduo e do grupo, principalmente quando o fenômeno 

religioso se tinge de cores bizarras. Nestes contextos, as cartas 

entre Freud e P% ster têm sido instrumentos muito fecundos 

de sensibilização e de ponto de partida para muitas amigáveis 

25 *N.t. “A verdade segue em marcha”.
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discussões nas interfaces, para rodadas inter e trasndisciplinares 

e, também, para o repensar da clínica psicanalitica na realidade 

brasileira.

Para terminar, algumas das re� exões crescidas no nosso 

solo:

Fundado na con� ança a que podem aceder dois 
homens que prezam, no outro, a humanidade de 
que cada qual é feito, esse diálogo pode ser pro-
posto como modelo, ou “construção auxiliar” 
(Hilfskonstruktion), para nossas propostas de mul-
tidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdis-
ciplinaridade. (...) Aquele que procurar comple-
mentaridades entre Freud e P� ster poderá � car ao 
mesmo tempo decepcionado e esparançoso. Entre 
Freud e P� ster existe um abismo in� nito e para 
sempre assintótico. Entretanto, em lados opostos, 
das beiras desse abismo e não de suas profunde-
zas sem � m, um e outro travam o diálogo, sempre 
posto à prova, mas sempre relativamente bem su-
cedido. É um diálogo à beira de abismos, um due-
lo de tolerâncias, uma aliança de sobreviventes à 
busca de algumas esperanças divisadas bem além 
do abismo intransponível...(Caon in Wondracek, 
2003, p. 230)
Na psicanálise, na melhor psicanálise desde Freud, 
nenhuma pergunta é proibida: esse é, aliás, seu 
desígnio, indagar sobre campos tidos como an-
teriormente resolvidos, conquanto se pergunte 
com as cautelas do método, conquanto se evitem 
as adesões muito prontas e nunca se evitem as es-
peculações. Podemos � car com algumas, eliciadas 
pelo enfrentamento dos temas inquietantes ador-
mecidos em Oskar P� ster. (Trovato in Wondracek, 
2003, p. 138)

O desa� o formulado por Freud e P� ster consiste em 
abrir caminhos para superar a brecha comunicacional entre os 
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seres humanos, através do diálogo que é apresentado como ho-
rizonte de uma nova forma de comunicação. Os signos e as pa-
lavras têm sign& cação para estes dois autores quando remetem 
a uma relação dialógica, de sentido maior, que se estabelece nos 
enunciados da comunicação epistolar. (Droguett in Wondracek, 
2003, p. 207)

O caminho iniciado com o envio de um estudo de caso 
à Berggasse 19, continua a ser construído, em “úteis variações”... 
Auxiliando a lidar com o familiar e o estranho que habita o in-
quietante ser humano...
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Ao encarar o assunto complexo do status da religião 

no mundo atual, poderíamos partir para uma discussão teórica 

do próprio conceito da ‘religião,’ na procura da essência deste 

fenômeno tão importante, à luz da grande diversidade das reli-

giões do mundo. Proponho, em vez disso, que * quemos presos 

aos dados empíricos. Começarei com dados demográ* cos sobre 

as grandes religiões, depois tratarei do assunto das pessoas ‘sem 

religião.’ Salientarei fatores que resultam em tensões dentro das 

ou entre as religiões. Chegaremos por esse processo a um insight 

de certo peso teórico: várias dimensões do pluralismo religioso 

no mundo atual re0 etem tensões sobre o status da ‘tradição.’

Panorama demográ" co

A população do mundo em 2010 era aproximadamen-

te 6.9 bilhões. Dessas pessoas, 5.8 bilhões (84%) são a* liadas a 

uma religião (PEW FORUM, 2012a, 9). Quatro grandes religiões 

representam 77% da população do mundo: o Cristianismo, o Is-

lamismo, o Hinduismo, e o Budismo. (Tabela 1).
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Tabela 1. As grandes religiões (% da pop. mundial) (CIA 2013; 

PEW FORUM, 2012a, 9)

% (CIA) % (Pew)

Cristianismo 33,4 31,5

Islamismo 22,7 23,2

Hinduismo 13,8 15,0

Budismo 6,8 7,1

“Folk” - 5,9

O restante da população religiosa do mundo se divide 
entre várias religiões de tamanho menor (Tabela 2). Essa lista das 
religiões menores levanta várias perguntas. Notarei quatro.

Tabela 2. As maiores das religiões menores (pop. global em milhões 

de pessoas)1

Trad. (China) 394 Jainismo 4,2

Indígenas 300 Shinto 4

Trad. (África) 100 Zoroastrianismo 2,6

Sikhismo 28 Tenrikyo 2

Juche 19 Cao Dai 2

Espiritismo 15 Hoa Hao 2

Judaísmo 14 Neopaganismo 1

Baha’i 7 Rastafarianismo 0,6

 

1 Juche é a ideologia político-religiosa da Coreia do Norte.Tenrikyo é 
uma nova religião japonesa. Cao Dai é uma religião sincrética e mo-
noteísta do Vietnã, com in/ uências do Kardecismo francês. Hoa Hao 
é outra nova religião vietnamita, uma vertente sincrética e profética do 
budismo. Rastafarianismo é uma religião de origem jamaicana que en-
fatiza o ; m do exílio racista dos descendentes de africanos nas Améri-
cas. Os números são bem aproximados. A fonte da Tabela 2 é www.adhe-
rents.com, com informações adicionais do CIA Factbook e da Wikipedia. 
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Primeiro, são as tradições tradicionais, folk e indígenas 
que englobam a grande proporção dessas pessoas religiosas que 
não fazem parte das quatro grande religiões (veja a categoria de 

“Folk” na Tabela 1). Sendo assim, por que que os programas de 

ciências da religião – e não somente no Brasil – prestam tão pou-
ca atenção a essas religiões? Duas respostas são óbvias. Existe 
uma variação enorme com poucos fatores em comum entre as 
milhares de tradições nesta categoria, e a linha entre ‘religião’ e 
‘cultura’ é mais difícil de discernir, nestes casos, fatos que di+ cul-
tam a pesquisa e o ensino na área. Sobre uma pergunta relacio-
nada: por que é que, no Brasil, as culturas religiosas indígenas 
cabem nos programas de antropologia e não nos programa de 
ciência(s) da religião? 

Segundo, como corolário da inclusão da ideologia po-
lítica Juche na lista, e como já notamos, implicitamente, ao con-
trapor a religião e a cultura, qualquer categorização desse tipo 
trabalha implicitamente com uma de+ nição da ‘religião.’ Para 
explorar mais esses fenômenos – mesmo sendo demográ+ cos e 
descritivos – seria importante discutir esse quadro teórico.

Terceiro, a inclusão do Judaísmo na lista das religiões 
menores salienta o fato de que as categorias “grande” e “menor” 
re2 etem critérios diferentes. O Judaísmo é geralmente conside-
rado uma das cinco “religiões do mundo” (world religions), de-
vido à sua presença diaspórica, à sua in2 uência histórica, e ao 

Como fonte, o adherents.com não é entre as mais con+ áveis, em parte por-
que não distingue entre a+ liação e prestação de serviços religiosos. Veja o 
número de espíritas, que parece exagerado, sendo que, no Brasil, segundo 
e censo do IBGE de 2009, o número seria um pouco mais de 3.1 milhões. 
Claro que existem kardecistas no exterior e, mais importante, que esse nú-
mero inclui espiritualistas e outras tradições relacionadas. Portanto, o nú-
mero me parece bem exagerado. Mesmo assim, a tabela dá uma ideia ge-
ral de grande valor da proporção relativa das religiões menores no mundo.
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seu peso na política do Oriente Médio. Porém, em termos de 

tamanho, � ca entre as menores.

Quarto, qual seria o motivo pela ausência do taoísmo 

e do confucionismo dessas duas listas (Tabelas 1 e 2)? A res-

posta salienta a complexidade do próprio conceito da ‘a� liação 

religiosa’. O Taoismo tem três vertentes: a � losó� ca, a ascética/

alquímica, e a religiosa. As primeiras duas não têm dimensões 

institucionais tais que caberiam dentro das de� nições comuns 

das ‘religiões’ A terceira é mais uma fonte de serviços religiosos, 

especialmente rituais da morte, do que a base da a� liação reli-

giosa de muitas pessoas (um pouco como a Umbanda no Brasil). 

Esses fatos são mais importantes ainda no contexto da cultura 

religiosa chinesa, em que a a� liação exclusiva é coisa de religiões 

importadas relativamente recentemente, primariamente do isla-

mismo e do cristianismo.  

Devemos lembrar, portanto, que vários fenômenos 

complicam qualquer tentativa de dar números exatos para a 

a� liação religiosa, e que tais fenômenos variam de região para 

região: por ex., a aderência múltipla, o trânsito religioso, a pro-

cura de serviços religiosos, o sincretismo e o hibridismo. Outro 

fenômeno importante a ser discutido abaixo é a faixa crescente 

de pessoas que dizem não ter uma religião. Ao dar um resumo 

bem rápido de várias dimensões da variação religiosa contem-

porânea, salientarei uma consequência importante: as fontes 

frequentes das tensões e con� itos. Por exemplo, e obviamente, 

existem várias divisões internas dentro de cada uma das grandes 

religiões: por ex., entre católicos e protestantes no Cristianismo, 

e entre sunitas e xiitas no Islamismo.

Outra importante dimensão da variação religiosa – e 

uma fonte signi� cativa de tensões religiosos – é o espectro entre 

as extremidades conservadoras e liberais. Existe uma correlação 

forte entre pobreza e crenças religiosas conservadoras, no nível 

dos países. A tabela 3 indica a relação, em 114 países, entre a 
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média da renda per capita anual e a porcentagem de pessoas  res-
pondendo “sim” à pergunta: “A religião é parte importante da 

sua vida diária?” Existe uma relação estreita e inversa entre esses 

fatores: a religião é mais forte em países pobres e mais fraca em 

países ricos: por ex., é 99% em Bangladesh, Níger, Iêmen, Indo-

nésia, Malaui e Sri Lanka; enquanto é 17% na Suécia, 24% no 

Japão, 27% na Inglaterra e 30% na França (GALLUP, 2010). A 

taxa no Brasil é 87%.

Tabela 3. Correlação entre importância da religião e renda nacio-

nal (porcentagem de pessoas  respondendo “sim” à pergunta: “A 

religião é parte importante da sua vida diária?” – GALLUP, 2010)

Renda média

(US$)

% mediana

$0-$2000 95

$2001-$5000 92

$5001-$12 500 82

$12 501-$25 000 70

$25 001+ 47

Essa dimensão interna das religiões – as relações entre 

as extremidades conservadoras e liberais – é obviamente uma 

fonte de tensões e con< itos, especialmente em torno do funda-

mentalismo. 

Lembramos que o “fundamentalismo” abrange fenôme-

nos parecidos em muitas religiões: existem fundamentalismos 

no protestantismo, no catolicismo, no judaísmo, no islamismo, 

no hinduísmo, no budismo, etc. Em termos gerais, cada um 

desses fundamentalismos tem dois lados: enfatiza um ou mais 

aspectos das suas crenças como a fundamento da religião; e vê 

algum aspecto do mundo moderno como uma ameaça a esse 
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fundamento. Portanto, o fundamentalismo é, por de� nição, um 

fenômeno moderno. Embora o fundamentalismo veja aspectos 

da modernidade como uma ameaça aos fundamentos religio-

sos, não faz sentido falar do fundamentalismo antes da época 

moderna. Vemos, na dimensão das vertentes religiosas conser-

vadoras, uma tensão explícita entre certas visões da “tradição” e 
da modernidade. O fato da visão fundamentalista ser seletiva é 

visível no uso intensivo das mídias de comunicação. A estratégia 

de entregar uma mensagem ‘tradicional’ dentro de um embrulho 
tipicamente moderno re� ete, em si, uma distinção bem moderna 
entre forma e conteúdo, e salienta que não são todas as dimen-
sões da modernidade que são vistas como ameaças.

Em termos gerais, a tática essencial das perspectivas 
conservadoras religiosas (por ex. as Ortodoxias Cristã e Judia) 
é de insistir na autenticidade de certas crenças e práticas. E essa 
a� rmação de autenticidade se elabora em termos da relação com 
o passado: os verdadeiros aspectos da religião são os mais anti-
gos, quer dizer, os “originais.” Assim sendo, a ‘tradição’ se cons-
trói dentro de um contraste antagonista com a modernidade (Ta-
bela 4). É importante notar que não é incomum que as ‘tradições’ 
são inventadas. Este tema – da invenção da tradição em contextos 
religiosos – tem recebido atenção signi� cativa em anos recentes 
(por ex., VAN HENTEN e HOUTEPEN, 2001; ENGLER e GRIE-
VE, 2005; LEWIS e HAMMER, 2007). Dois pontos chaves emer-
gem desses estudos (ENGLER 2005a; 2005b; 2009; a aparecer-b). 
Primeiro, o fato de uma suposta tradição ser antigo ou original 
é menos importante do que a crença que isso seja o caso. As tra-
dições têm uma força normativa quando as pessoas acreditam 

em que sejam antigas ou originais, não somente quando a crença 
corresponde à realidade histórica. Portanto, como estudiosos da 
religião, nós devemos estudar, primariamente, os processos ide-
ológicos através dos quais as ‘tradições’ estão construídas, inde-
pendente dos fatos históricos em si. Segundo, como corolário, a 
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oposição entre a tradição e a modernidade é mais um artefato 
ideológico do que um fato histórico. Cabe ao estudioso das religi-
ões investigar as condições sobre as quais as pessoas a& rmam esta 
oposição, não opinar sobre o status epistemológico dela. 

Tabela 4. Conceito da ‘tradição’ como aposto à modernidade (EN-

GLER 2005a; 2005b).

Tradição Modernidade

Trans-histórica Histórica

Antiga Moderna

Perene Inovadora

Recebida Inventada

Universal Particular

Contínua Descontínua

Unitária Plural

Estática Dinâmica

Autêntica Falsi& cada

Verdadeira Falsa

Direcionando a nossa atenção para as relações entre as 
religiões, elas variam muito conforme uma variedade de fatores. 
O mais importante é a história política de cada país, especial-
mente a sua experiência com o colonialismo. A predominância 
do cristianismo nos países de colonização europeia nas Américas 
resulta em uma panorama de relativamente pouco pluralismo. 
Por exemplo, a soma de católicos e protestantes (como porcen-
tagem da população nacional) é 66% no Canadá, 75% nos EUA, 
89% no Brasil e 92% no México (PEW FORUM, 2013b; 2008, 5; 
NERI, 2011; HERNÁNDEZ E RIVERA, 2009).2

2 Para um exemplo marcante deste pluralismo interno do cristianismo, veja a 
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São frequentes as tensões entre religiões majoritárias e 

minoritárias. A situação das cinco “religiões do mundo” varia 

bastante neste sentido: 97% dos hindus estão na maioria no seu 

país, 87% dos cristãos, 73% dos muçulmanos, 41% dos judeus, e 

somente 28% dos budistas (PEW FORUM, 2012a, 11). Essa si-
tuação está correlacionada com várias situações de perseguição: 

por ex., do Cristianismo cóptico no Egito, do Islamismo xiita no 

Paquistão, do Baha’i no Irã, da Falun Dafa na China, e do Juda-

ísmo em vários lugares e épocas. Tanto as restrições governa-

mentais quanto as hostilidades sociais são bem menores em pa-
íses onde o catolicismo é a religião majoritária (PEW FORUM, 
2011a; 2012c).

A África exempli� ca outra face do pluralismo religioso: 
a tendência das religiões a manifestarem tensões alinhadas com 
fronteiras geográ� cas. Existe uma “volatile religious fault line” 
(zona instável de tensões religiosas) entre a África do norte e a 
subsaariana: em muitas partes do continente acima dessa linha 
têm até 200 vezes o número de muçulmanos do que cristãos; e, 
abaixo da linha, a situação é contrária (PEW FORUM, 2010). Os 
países que � cam na região da linha própria – por ex., Etiópia, 
Quênia, e Nigéria – têm uma maior índice de tensões e de vio-
lência religiosas.  Por exemplo, uma sondagem recente da Pew 
Forum indica que a proporção de muçulmanos que dizem que o 
con� ito religioso é um grande problema no seu país é em geral 
mais alta nos países dessa região (PEW FORUM, 2013a, 114). O 
caso da Nigéria é expressivo: a população do país é divida quase 
igualmente entre cristãos e muçulmanos. Há vários casos de vio-
lência entre estes dois grupos nos anos recentes.3 A lei islâmica, 

grá� ca de pluralismo religioso no Atlas social do estado de Novo Gales do Sul 
na Austrália (ATLAS, s.d.).
3 Para dados comparativos de atitudes e práticas religiosas entre cristãos e 
muçulmanos nigerianos, veja http://features.pewforum.org/africa/country.
php?c=160
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a charia, está em vigor nos estados do norte do país, enquanto 
os estados do sul, de grande maioria cristãos, empreendem um 

sistema legal secular.

A relação entre as religiões na África ' ca ainda mais 
complexa devido ao fato de que as crenças e práticas tradicionais 
continuam fortes em alguns países e estão enfraquecidas em ou-
tros. Por exemplo, a crença no poder protetivo dos sacrifícios aos 
espíritos e aos ancestrais varia entre os casos extremos de 6% em 
Ruanda e 60% na Tanzânia, com a taxa na Nigéria que é de 11% 
(PEW FORUM, 2010).

Os discursos ideológicos da ‘tradição’ e da ‘autenticida-
de’ desempenham um papel central nos dois casos de tensões 
minoritárias e geográ' cas. A concorrência do Mitt Romney para 
presidente dos EUA salientou o status do mormonismo naque-
le país. Destacou-se o assunto da relação do mormonismo com 
os valores tradicionais americanos. Para dar um exemplo extre-
mo, um comentário no site do Washington Post a' rmou que “os 
mórmons desprezam os sagrados valores americanos da liberda-
de e da igualdade. Eles não são verdadeiros Americanos, ponto 
' nal.”4 Vemos aqui mais um exemplo da diferença de opinião 
sobre a tradição. O exemplo da Nigéria, outra vez, demonstra o 
segundo caso.5 Os cristãos enfatizam uma autenticidade antiga 
e universal da revelação no contexto de um estado pós-colonial. 
Os muçulmanos reivindicam uma autenticidade transnacional 
– porém de identidade bastante africana – como parte de uma 
sociedade global dos seguidores da charia. Os membros das re-
ligiões indígenas enfatizam a originalidade das suas crenças no 
contexto geográ' co especí' co. Todos os três grupos concordam 

4 http://onfaith.washingtonpost.com/onfaith/panelists/Jordan_Seku-
low/2011/02/surely_a_mormon_can_be_president.html
5 Veja, por ex., CASEY, 2008; http://nigeriaworld.com/feature/publication/
jide-komolafe/082412.html;  http://www.nigeriahivinfo.com/nigcomradio/
masscompolicy.htm.
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em que a relação com o passado e as origens religiosas são as 
marcas da ‘tradição’ e da ‘autenticidade.’ Porém têm três visões 
diferentes desta relação. Uma outra indicação do poder das de-
& nições da tradição é a variação em atitudes dos muçulmanos 
sunitas às seitas e aos movimentos menos ‘ortodoxos’ dentro do 
islamismo (Tabela 10).

Tendências no Cristianismo

Focalizando mais especi& camente o cristianismo, o fato 
demográ& co mais marcante no último século – um fato bem co-
nhecido e comentado – é o deslocamento do centro da religião 
da Europa para o resto do mundo (Tabela 5). O crescimento na 
África é especialmente notável. Cabe salientar também que a 
China já está entre os dez países do mundo com a maior popula-
ção cristã, com mais de 3% da população cristã global (compara-
do a 11% nos EUA e 8% no Brasil) (Tabela 6).

Tabela 5. Distribuição regional dos cristãos (% da população cristã 

global). (PEW FORUM, 2011b)

Região 1910 2010

Europa 66,3 25,9

Américas 27,1 36,8

Oriente Médio – norte da África 0,7 0,6

África Subsaariana 1,4 23,6

Ásia – Pací& co 4,5 13,1
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Tabela 6. Os 10 países com o número maior de Cristãos, 2010 

(PEW FORUM, 2012a, 18)

País Pop. Cristã

(milhões)

% Cristão % da pop.

mundial Cristão

EUA 243,1 78,3 11,2

Brasil 173,3 88,9 8,0

México 107,9 95,1 5,0

Rússia 104,8 73,3 4,8

Filipinas 86,4 92,6 4,0

Nigéria 78,1 49,3 3,6

China 68,4 5,1 3,1

R.D. Congo 63,2 95,8 2,9

Alemanha 56,4 68,7 2,6

Etiópia 52,1 62,8 2,4

Evidentemente, o espectro entre os conservadores e os 
liberais se manifesta de uma maneira importante no cristianis-
mo. As duas vertentes mais conservadoras são os fundamentalis-

tas protestantes e os pentecostais. Estudos nos EUA, por exem-

plo, demonstram que os membros desses dois grupos de cristãos 

têm, na média, um grau de escolaridade muito menor do que dos 
outros grupos religiosos, inclusive os membros de outras igre-
jas evangélicas (BEYERLEIN, 2004). O relacionamento entre o 
fundamentalismo protestante e o criacionismo antidarwiniano é 
nítida (ENGLER, 2011; a aparecer-a). Existe uma relação estreita 

e inversa entre a crença no criacionismo e a renda média dos 
países.6 

6 http://www.calamitiesofnature.com/archive/?c=559 Veja Miller et al. 2006.
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Outro fenômeno relacionado é o evangelho da prospe-
ridade, de grande importância especialmente nos EUA, na Áfri-
ca, e na América Latina. Essa posição teológica é uma inovação 
recente. Porém, os defensores dela a defendem quase sempre na 
base de citações bíblicas. Quer dizer, tentam inventar uma tra-
dição, ligando esta inovação ao passado para reivindicar da au-
toridade das origens e da antiguidade. Devemos notar que este 
fenômeno teológico não se limita a estas regiões e nem ao pro-
testantismo. Por exemplo, o evangelho da prosperidade tem um 
papel central na sua teologia do movimento El Shaddai – um 
vertente do catolicismo carismático nas Filipinas – que tem até 
dez milhões de seguidores no mundo inteiro (WIEGELE, 2005). 

Existem poucos estudos das dimensões demográ� cas do evan-

gelho da prosperidade. Um estudo recente nos EUA aponta dois 

fatos bem interessantes (SCHIEMAN E JUNG, 2012). Primeiro, 

existe uma forte relação inversa entre a crença no evangelho da 

prosperidade e o grau de escolaridade: quanto mais educação, 

menos crença nessa teologia. Segundo, o efeito é inexistente en-

tre as pessoas que participam dos cultos frequentemente.

Tendências no Islamismo

O Islamismo é a segunda maior religião do mundo. 
Tem 1,57 bilhões de muçulmanos no mundo, da população total 

de 6,8 bilhões, sendo um pouco mais do que 23% da população 
total (PEW FORUM, 2009a; 2012a, 9). Mais de 97% dos muçul-
manos do planeta se encontram em uma faixa geográ� ca que se 
estende da África do norte, pelo Oriente Médio e o sul da Ásia, 
até a Indonésia (Tabela 7). Todos os 10 países com o número 
maior de muçulmanos ficam nesta megarregião (Tabela 8).
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Tabela 7. Distribuição regional dos muçulmanos (% da população 

Islamismo global). (PEW FORUM, 2009a)

Região % muçulmanos 

na pop. regional

% da pop. mu-

çulmana global

Ásia-Pací& co 24,1 61,9

Oriente Médio – África do Norte 91,2 20,1

África Subsaariana 30,1 15,3

Europa 5,2 2,4

Américas 0,5 0,3

Tabela 8. Os 10 países com o número maior de muçulmanos, 2009 

(PEW FORUM, 2009a)

País Pop. muç. 

(milhões)

% muç. % da pop.

mund. muç.

Indonésia 202,9 88,2 12,9

Paquistão 174,1 96,3 11,1

Índia 160,9 13,4 10,3

Bangladesh 145,3 89,6 9,3

Egito 78,5 94,6 5,0

Nigéria 78,1 50,4 5,0

Irã 73,8 99,4 4,7

Turquia 73,6 98 4,7

Argélia 34,2 98,0 2,2

Marrocos 32,0 99 2

A proporção muçulmana da população global continua 
a aumentar: cresceu de 17% a 25% entre 1950 e 2010 (Tabela 9).
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Tabela 9. Proporção muçulmana da população europeia e global 

(KETTANI, 2010, 162)7

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Europa 1,97 2,22 3,04 3,57 4,43 5,14 5,74 5,76

Mundo 17,06 17,77 19,02 20,45 22,07 23,65 24,86 26,01

A maior população minoritária de muçulmanos $ ca 

na Índia, onde 13,4% da população nacional é muçulmana, 
sendo 10,3% da população global muçulmana (PEW FORUM, 
2009a). Existem populações minoritárias grandes de muçulma-
nos também na Etiópia, na China, na Rússia, na Tanzânia, na 
Costa de Mar$ m, em Moçambique, nas Filipinas e em Uganda 
(PEW FORUM, 2009a). Na Europa, existem maiorias importan-
tes especialmente na Alemanha, na França e no Reino Unido. A 
proporção da população da Europa, que é muçulmana, cresceu 
de 1,97% em 1950 até 5,74% em 2010, mas parece que a taxa 
de crescimento estará pequena ao menos na próxima década 
(Tabela 9).

As relações entre os muçulmanos sunitas e xiitas é uma 
fonte signi$ cativa de tensões religiosas. Entre 10% e 13% da po-
pulação muçulmana mundial é xiita. Por ex. na Síria, atualmente, 
os alauitas (uma vertente do Islamismo xiita) formam 15-20% da 
população e são ligados historicamente aos governos do Bashar 
al-Assad e do pai dele; porém, os rebeldes são primariamente su-
nitas. A concentração mundial da população xiita $ ca no oriente 
médio e no sul da Ásia (PEW FORUM, 2009a). Até 40% de todos 
os xiitas do mundo vivem no Irã, onde 90-95% da população 

7 A Pew Forum (2011c) oferece números um pouco diferentes pela proporção 
muçulmana da população global: 1990 (19,9%), 2000 (21,6%), 2010 (23,4%), 
2020 (24,9%), 2030 (26,4%).
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é xiita. Os xiitas formam uma grande proporção da população 

muçulmana (não necessariamente da população total) de vários 

outros países: dois terços no Iraque, no Bahrain e no Azerbai-
jão; até 50% no Líbano; mais de um terço no Iêmen; 20-25 % no 
Kuwait, e 15-20% na Síria. Nove outros países têm mais de 10% 
de xiitas na sua população muçulmana: Paquistão, Índia, Tur-
quia, Afeganistão, Arábia Saudita, Alemanha, EUA, Reino Unido 
e Bulgária. Entre os sunitas, a aceitação dos xiitas como sendo 
muçulmanos varia muito de país em país: por ex., 19% no Koso-
vo, 24% na Indonésia, 37% em Marrocos, 42% no Egito, 50% no 
Paquistão, 60% na Turquia, 77% no Líbano, 82% no Iraq e 90% 
no Azerbaijão (PEW FORUM, 2012d, 89). A aceitação de outras 
minorias islâmicas também varia muito (Tabela 10).

Tabela 10. Aceitação de seitas muçulmanas (% de muçulmanos 

que aceitam os membros destes grupos como sendo também mu-

çulmanos) (PEW FORUM, 2012d, 93)8

Sim Nao Nunca ouvi 

falar / Não sei

Ahmadiyyas

Bangladesh 40 32 28

Tailândia 25 5 70

Malásia 16 23 61

Indonésia 12 78 10

Paquistão 7 66 26

Alauitas

Líbano 57 38 5

Alevis

Turquia 69 17 14

8 O movimento Ahmadiyya foi fundado na Índia por Mirza Ghulam Ahmad, 
em 1889. 
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Sim Nao Nuca ouvi 

falar / Não sei

Druze

Líbano 39 52 9

Aliran Kepercayaan

Malásia 9 26 66

Indonésia 5 80 14

Jaringan Islamismo Liberal

Indonésia 16 58 26

Tensões entre visões conservadoras e liberais do Isla-

mismo são fortes. A porcentagem mediana de muçulmanos que 
favorecem o status o' cial da charia (i.e., que a lei islâmica seja a 
lei do seu país) é grande na maior parte do mundo islâmico: 84% 
no sul da Ásia; 77% no sudeste da Ásia; 74% no oriente médio e 
no norte da África; 64% na África Subsaariana; porém somente 
18% no sudeste da Europa e 12% na Ásia central (PEW FORUM, 
2013a, 16). Esse apoio é muito maior entre os muçulmanos mais 
devotos (i.e., os que rezam várias vezes por dia) (PEW FORUM, 
2013a, 21). Na maioria dos países com grandes populações islâ-

Um grupo acredita que o Ahmad foi o Mahdi, outro que ele aperfeiçoou a 
profecia do Muhammad. Os alauitas são um vertente xiita na Síria, talvez com 
doutrinas e práticas secretas divergentes, mas que enfatizou sua ortodoxia no 
último século. Os alevis são uma vertente xiita, primariamente na Turquia. 
Existe uma grande diversidade interna, com uma mistura de elementos fol-
clóricos. Os Druze são uma divergência do xiismo ismaili, no Líbano, Síria, 
Israel, e Jordânia. Enfatiza elementos esotéricos e secretos. Aliran Kepercaya-
an é um movimento místico primariamente na Indonésia, com uma presen-
ça menor na Malásia. Mistura elementos de su' smo, Hinduísmo, Budismo 
e animismo. Jaringan Islamismo Liberal é um movimento na Indonésia que 
enfatiza os elementos morais do Islamismo.

continuação
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micas, a maior parte dos muçulmanos a" rma que existe somente 
uma interpretação válida no Islamismo – este número é de mais 
de 70% em países como a Tailândia, Indonésia, Malásia, Paquis-
tão, Afeganistão, Egito, Jordânia, Tajiquistão, Mali, Etiópia e Ni-
géria (PEW FORUM, 2012d, 11).

O papel da ‘tradição’ é central no islamismo conserva-
dor, especialmente entre os sunitas, onde o texto do Alcorão, os 
livros de hadith e as escolas tradicionais da lei charia formam 
a base inquestionável da autoridade. Vemos essa importância 
da tradição no fato que a invenção da tradição é uma estratégia 
importante de legitimação da inovação. Em termos gerais, a in-
venção da tradição é feita por dois processos complementares: 
inovação em crenças e práticas; e a elaboração de uma versão do 
passado que legitima esses (Engler a aparecer-b). Por exemplo, 
o estudioso muçulmano Ibn al-Hajj (aprox. 1258-1336) adotou 
essa estratégia no século quatorze, ao tentar legitimar uma inova-
ção popular, o festival de Noite da Ascensão, ligando-o aos costu-
mes muçulmanos da primeira geração em Medina: “Ibn al-Hajj 
apresenta um discurso no qual uma noção da tradição é cons-
truída no serviço de uma agenda reformista” (COLBY, 2005, 48).

Os ‘sem religião’

O número de pessoas que se dizem não ter uma religião 
está aumentando no mundo inteiro. Já são mais de um bilhão de 
pessoas sem a" liação religiosa no mundo (PEW FORUM, 2012a, 
24). A proporção dos sem religião varia muito de região para re-
gião: maior na Ásia, na Europa e na América do Norte, pequena 
na África Subsaariana, no oriente médio e na África do norte, 
com a América Latina entre estes dois extremos (Tabela 11). O 
Brasil já entrou na lista dos 10 países com a maior proporção de 
pessoas “sem religião” (Tabela 11).
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Tabela 11. Porcentagem da população mundial sem religião por 

região (PEW FORUM, 2012a, 25)

Região % sem religião

Ásia-Pací$ co 21,2

Europa 18,2

América do Norte 17,1

América Latina - Caribe 7,7

África Subsaariana 3,2

Oriente Médio – África do norte 0,6

Total mundial 16,3

Tabela 12. Os 10 países com o número maior de pessoas sem a# lia-

ção religiosa (PEW FORUM, 2012a, 25)9

País % sem
religião

% da população
mundial dos sem religião

China 52,2 62,2

Japão 57 6,4

EUA 16,4 4,5

Vietnã 29,6 2,3

Rússia 16,2 2,1

Coréia do Sul 46,4 2,0

Alemanha 24,7 1,8

França 28 1,6

Coréia do Norte 71,3 1,5

Brasil 7,9 1,4

9 Um outro estudo recente a$ rma que o número dos não a$ liados nos EUA é 
20%. (Anwar 2013).
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O crescimento dos sem religião continua globalmente, 
mas não de uma maneira consistente. Um metaestudo recen-
te indica que o ritmo de crescimento dos sem religião na Eu-
ropa continua a acelerar de uma forma quase geometricamente 
(ABRAMS, YAPLE E WIENER, 2011). No Brasil, ao contrário, 
a taxa de crescimento dos sem religião teve o seu pico na déca-

da de 1980 e vem baixando nas últimas décadas (Tabela 13). (A 

velocidade do crescimento dos evangélicos e da diminuição de 

católicos também baixaram entre os censos de 2000 e 2009.)

Tabela 13. Mudança percentual de a� liação religiosa no Brasil 

(diferenças entre as porcentagens nos censos em sequencia, 1950-

2009) (IBGE)

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-2000 2000-2009

Católicos -0,4 -1,3 -2,8 -5,6 -9,4 -5,5

Evangélicos 0,6 1,2 1,4 2,5 6,3 4,8

Sem religião 0 0,3 0,8 3,2 2,6 0,6

Existem dois grandes fatores causativos no fenômeno 

dos sem religião: o efeito do comunismo na China, onde mais 

do que a metade dessa enorme população se diz ser sem religião; 

e várias dimensões da secularização na Europa ocidental e na 

América do Norte. Isso é visível na faixa etária dos sem religião 

nas várias religiões (Tabela 14). Em termos da idade mediana de 

cada grupo, os sem religião da China têm seis anos a mais e os da 

América do Norte seis anos a menos do que a população geral. 

A interpretação mais óbvia deste fato seria que as novas gerações 

na China sentem menos os efeitos ateístas da ideologia comunis-

ta e que as novas gerações nos EUA e o Canadá sentem mais os 

efeitos de certas dimensões da secularização.
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Tabela 14. Relação da idade mediana dos sem religião com a idade 

mediana geral por região (PEW FORUM, 2012a, 26)

Região Relação à mediana

Ásia-Pací& co +6

África subsaariana +2

América Latina - Caribe -1

Europa -3

América do Norte -6

A situação dos não religiosos é complexa. A ausência da 
a& liação religiosa não quer dizer que as pessoas são ateístas ou 
agnósticas: dos adultos não a& liados com uma religião na China, 
7% acreditam em “Deus ou um poder mais alto”; o número na 
França é 30% e nos EUA 68% (PEW FORUM, 2012a, 24). Muitas 
pessoas participam de rituais religiosos, mesmo se considerando 
“sem religião”: 7% dos adultos não a& liados na França e 27% nos 
EUA participam ao menos uma vez por ano em cultos religiosos; 
e 44% das pessoas não a& liadas na China participam em atos de 
adoração aos túmulos (PEW FORUM, 2012a, 24). Uma pesquisa 
nos EUA aponta que, dos 5% dos americanos que não acreditam 
em Deus ou um espírito universal, 35% se dizem ser “nada em 
particular” em termos de crença religiosa, 24% são ateístas, 15% 
são agnósticos, 14% se dizem ser cristãos e 10% membros de ou-
tras religiões (PEW FORUM, 2009b).

Outro fator que di& culta a interpretação dessa categoria 
estatística é a variedade de tipos de participação religiosa. Exis-
tem graus de a& liação, com um espectro entre a posição central 
dos lideres, através da participação formal e contínua dos mem-
bros regulares e a a& liação mais marginal dos membros com 
participação exclusiva, porém irregular, até uma penumbra de 
membros ou participantes transitórios. Existe, também, uma 
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distinção importante entre a a# liação religiosa e a procura de 

serviços religiosos: por ex., a maior parte dos participantes nos 

rituais de umbanda, em muitos terreiros e centros se dizem “ca-

tólicos” no censo; eles são os clientes e não os médiuns. Devemos 

notar também a presença de pessoas fazendo o turismo religioso 

entre os participantes de certos rituais, especialmente as roma-

rias, por ex. os Caminhos de Santiago de Compostela na Europa e 

o Caminho da Fé na divisa de Minas Gerais e São Paulo.

Apesar do que seria uma hipótese bem razoável, pare-

ce que não há uma correlação signi# cativa entre a ausência de 

a# liação religiosa e os variáveis de classe e grau de escolarida-

de. Dados dos EUA apontam uma correlação com raça (com o 

número de sem religião aumentando entre os brancos mas não 

entre os negros e os hispânicos) e com região (com a taxa sendo 

menor no sul); mas não apresentam uma correlação forte com 

renda ou grau de escolaridade (PEW FORUM, 2012b). Também 

não há uma correlação óbvia entre classe social e os sem religião 

no Brasil: a taxa é menor entre as pessoas da classe C, e alta nas 

duas extremidades da distribuição de renda (Tabela 15).

Tabela 15. Relação entre ‘sem religião’ e classe social no Brasil (% 

de sem religião na pop. total e nas classes E, D, C, e A&B juntos – 

Neri 2011, 28, 30).

Pop. E D C AB

2003 5.13 6.29 5.06 4.04 6.19

2009 6.72 7.72 7.64 5.73 6.91

Muitos dos ‘sem religião’ são pessoas que se dizem “es-

pirituais mas não religiosas.” Para concluir, sugiro que esse fenô-

meno também # ca mais compreensível se o enquadrarmos no 

contexto do discurso da tradição. Tirando a média entre cinco 
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estudos nos EUA entre 1991 e 2001, 65% dos americanos naque-
la época se disseram ser religiosos e espirituais, 18% espirituais 
mas não religiosos, e 9% religiosos mas não espirituais (MAR-

LER E HADAWAY, 2002, 292). Estudos nos EUA sustentam a 

percepção de que esta maneira de se perceber " cou mais impor-
tante no " nal do século 20: quase 75% das pessoas nascidas entre 
1980 e 2000 – a geração milenar – se consideram mais espiritu-
ais do que religiosos; mas o contrário é o caso pela maioria das 
pessoas nascidas entre 1915 e 1945 (RAINER E RAINER, 2011, 
47, 229, 243-44; SCHLEHOFER, OMOTO E ADELMAN, 2008, 
414, 418). 

Existem várias de" nições de ‘espiritual.’ Porém o con-
traste central é entre a experiência particular e a religião ins-
titucionalizada e tradicional. A socióloga Nancy Ammerman 
– re+ etindo o estudo importante de Courtney Bender em Cam-
bridge, nos EUA – de" ne a espiritualidade como “uma experi-
ência individual, aceitavelmente moderno, que se opõe a uma 
aderência antiquada e inautêntica a uma ‘tradição’ organizada” 
(AMMERMAN, 2011, 374; veja BENDER, 2010). A tensão entre 
a espiritualidade e a religião se resume em duas tensões: entre 
a experiência e a institucionalização; e entre a modernidade e a 
tradição. Portanto, a espiritualidade não é um fenômeno distinto 
da religião. É uma face da religião privatizada, orientada para a 
experiência, e contraposta ideologicamente à tradição (STREIB 
e HOOD, 2011). 

A tarefa do estudioso das religiões é de investigar as 
condições de que as pessoas acreditam nessas oposições concei-
tuais. A mais básica deles é justamente a oposição da tradição 
perene com a modernidade dinâmica, que se elabora em termos 
de outras oposições de uma maneira contingente. São essas re-
lações que merecem ser investigadas nos seus contextos histó-
ricos, culturais e institucionais. É útil pensar na tradição como 
composto de dois níveis, mito e metamito, o conteúdo da tra-
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dição e a a# rmação que este seja tradicional: “os meta-mitos ... 

desempenham uma função importante na auto-justi# cação de 

qualquer tradição religiosa, a essência da qual é a perpetuação 

do mito que as coisas não tenham mudado quando, de fato, elas 

mudaram sim” (Doniger 1995, 113). Várias dimensões centrais 

da variação religiosa – e portanto dos con* itos dentro e entre as 

religiões – re* etem as estratégias ideológicas de reivindicar a au-

tenticidade e, portanto, a autoridade, pela a# rmação ou a cons-

trução de uma relação entre as crenças de hoje ou de um passado 

metamitológico. 
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 O FUTURO DAS RELIGIÕES NO 
BRASIL: O ENFOQUE DAS CIÊNCIAS 
DA RELIGIÃO

Prof. Dr. Marcelo Camurça 

UFJF

Introdução

O desa" o que me foi proposto como tema nesta confe-

rência foi o de desenvolver uma re$ exão sobre o futuro das religi-

ões no Brasil. Acrescido a isto, solicita-se também que a re$ exão 

se dê a partir do enfoque das Ciências da Religião. Frente a estes 

dois grandes reptos, gostaria de explicitar o lugar de onde desen-

volvo meus argumentos, que buscam apenas sugerir pistas que 

permitam traçar um esboço desta problemática. Sobre a segun-

da solicitação que demanda toda uma discussão metodológica, 

a que eu e outros colegas já nos detivemos em outras oportuni-

dades (Camurça, 2008, Usarski, 2006), simpli" co: minha abor-

dagem será não teológica, empírica e empática ao conjunto das 

religiões no nosso país, buscando alguns prognósticos a partir 

das Ciências (Sociais e Hermenêuticas) da Religião, tanto para 

detectar seus condicionantes sociais quanto para realizar uma 

interpretação de seus aspectos simbólicos e suas cosmovisões.

Aqui já me encontro então, no domínio da primeira so-

licitação, a de auscultar as tendências sobre o futuro das religiões 

no Brasil. Para tentar me acercar deste desa" o vou procurar partir 
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de duas noções já consagradas no léxico dos estudos das religiões 

no país: “campo religioso brasileiro” e “religião e espaço público”. 

A primeira diz respeito a um plano mais interno, o das relações 

entre as religiões elas mesmas, sejam as de tipo porosas, sincré-

ticas e complementares, sejam as de tipo de competição, anta-

gonismo e con! ito. Aqui também aparecem como constitutivos 
deste domínio, as crenças, os ritos, as práticas e as cosmologias, 
pelos quais as religiões se concebem, se reconhecem e estabele-
cem padrões de relações umas com as outras. A segunda trata de 
um plano mais externo, o das relações das instituições religiosas 
com o Estado, com as esferas públicas da gestão da vida social e 
o papel destas enquanto um ator relevante na formulação de po-
líticas públicas e veiculação de éticas sociais.  É claro que apenas 
como um recurso heurístico, didático-tipológico pode-se pensar 
esta repartição. Na prática, os dois processos - interno e externo 
- se entrelaçam e se desenrolam num mesmo movimento, arti-
culando os diversos níveis de posicionamento das religiões no 
Brasil: institucional, político, de espiritualidade e fé. 

O futuro das religiões através do campo religioso bra-
sileiro

Julgo que a noção de campo religioso praticada nas ci-
ências (sociais) da religião feitas no Brasil incorporou, mas tam-
bém ultrapassou as clássicas formulações de Pierre Bourdieu e 
Peter Berger que “canonizaram” a expressão: relação entre pro-
dutores e consumidores de bens simbólicos e competição entre 
agências religiosas no mercado religioso por adeptos (Bourdieu, 
1978: 27-78) (Berger, 1985:139-164). Minha hipótese é que esta 
noção passou funcionar aqui, mais como um instrumento de en-
tendimento de como as religiões no país se compreendem - a 
partir de seus códigos simbólicos, cosmologias e rituais - umas 
em relação às outras. Diante da diversidade em que nos encon-
tramos no terreno religioso, a questão que se impunha era a de 
escolher uma ferramenta de comparação e hierarquização que 
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permitisse dar uma inteligibilidade a este universo plural de par-
ticularidades. Diversos autores procuraram estabelecer critérios 
para mapear prováveis linhas de força de atração ou de polarida-
des entre as religiões presentes no Brasil no sentido de buscar um 

padrão de equiparação que podia conformá-las em um “campo” 
(Sanchis, 1997a, 1997b, Carvalho, 1992, Steil, 2001, Camurça, 
2009, Machado e Mariz, 1998). Um traço comum a todas estas 
análises é o quadro de pluralismo e diversidade religiosa que sur-
ge dentro de uma situação de modernidade que articula dimen-
sões de “pré” e “pós” modernidade.

No Brasil, a tendência a pluralidade religiosa se inten-

si* ca, segundo Machado e Mariz, com o advento do pentecosta-

lismo na década de 1960/1970 e do neo-pentecostalismo e mo-

vimento carismático nos anos 1980/1990, que criam para o * el 

brasileiro, alternativas institucionais exclusivas em relação àque-

la inclusividade sincrética que se dava sob o manto do catolicis-

mo tradicional. Estas novas alternativas permitem o indivíduo 

optar e ter um pertencimento e uma identidade religiosa de* ni-

da; como também impõe as religiões tradicionais uma dinâmica 

de “mercado”, onde estas passam a adestrar-se para a competição 

por * éis, como no caso da in: uência da Renovação Carismática 

Católica impelindo a Igreja Católica para essa nova con* gura-

ção. O que parece veri* car-se com o advento destes novos gru-

pos no cenário religioso brasileiro é uma tendência de moder-

nidade, marcada pelo primado do indivíduo, sua livre escolha 

através da consciência com a conseqüente * xação do princípio 

de identidade (Machado & Mariz, 1998: 07).

Além disso, esta hiperindividualização crescente produ-

zida pelo contexto de modernidade no país, também se expressa 

por uma forte tendência à hibridização das crenças e práticas re-

ligiosas, criando como conseqüência uma desinstitucionalização 

religiosa. (Machado & Mariz, 1998:21). Neste particular, um mo-

vimento que paradoxalmente se distancia do projeto identitário 
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cartesiano moderno, signi� cando um “retorno” em novas bases à 

dinâmica do sincretismo e das porosidades da estrutura tradicio-
nal da religião/catolicismo popular brasileiro, mas agora media-

da pelo indivíduo, seu emocionalismo e subjetividade. Segundo 

Steil, esta “tendência recorrente nas ‘novas formas de crer’”, “se 
estende para o campo religioso como um todo” ao “incorporar, 
integrar e juntar elementos de diversas tradições ou fontes, com-

pondo sínteses personalizadas de crenças com um mínimo de 

mediação institucional” (2001:122).

Esta tendência ao “sincretismo pós-moderno” acolhi-

do por indivíduos marcados por um cosmopolitismo e aber-

tura a novas experimentações, pode ser quali� cada como uma 

combinação de novo tipo entre: tendências modernas – como a 

do primado do indivíduo, de sua livre escolha, da instituição 

de um pluralismo de alternativas religiosas no mundo, pré-

-condição para a liberdade de escolha e para o respeito pela al-

teridade – e tendências pré-modernas – como a da prevalência 

da totalidade, do holismo, do “encantamento do mundo”, dos 

mitos, de práticas mágicas e rituais, do místico sobrepondo-se 

ao racional.  

Uma primeira interpretação para esta diversidade, que 

emerge dos números apresentados nos últimos Censos do IBGE 

de 2002 e 2010, aponta para um quadro de multiplicidade de ofer-

tas religiosas e liberdade de escolha, resultado de um processo de 

modernização, liberalização e democratização operado no país. 

Os dados sobre religião se comparados com outros dados trazi-

dos pelo mesmo Censo (diminuição da natalidade, aumento de 

casamentos sem legalização, aumento da escolaridade), apontam 

para uma modernização de hábitos e crescimento do individua-

lismo subjetivista (Antoniazzi, 2002:87). 

Como conseqüência destas transformações na direção 

de uma modernidade no país assiste-se ao declínio do Catolicis-

mo aqui, associado à crise das religiões majoritárias em qualquer 
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parte do globo (protestantes nos EUA, Hinduísmo na Índia). 
Para termos a real dimensão de que a crise católica no Brasil é 

marcada centralmente pelas “conseqüências da modernidade” 

(Giddens,1991) com suas transformações nas concepções so-

ciais, morais, estéticas, cientí+ cas e religiosas, segundo avaliação 

do IBGE, em um século (passado) a proporção de católicos va-

riou apenas 7,9% (de 1872 com 99,7% à 1970 com 91,8%); ao 

passo que a partir daí percebe-se uma redução acelerada, atra-

vés dos anos modernos, do contingente de católicos: 89,2% em 

1980, 83,3% em 1991, 73,8% em 2000 e agora 64,6% em 2010 

(IBGE,2012:90). Mas o agravante dentro desta tendência decli-

nante é que essa última queda percentual marca uma transfor-

mação de qualidade no decréscimo: pela primeira vez a queda 

percentual católica se dá de forma absoluta, ou seja, a população 

do país cresceu em 12,3% e o número de católicos diminuiu em 

1,4%. (Estado de São Paulo, 30/06/12; O Globo, 30/06/12)

Esta curva decrescente do Catolicismo e aumento sig-

ni+ cativo nos evangélicos e nos “sem religião”, signi+ ca, pelos 

dados deste último Censo de 2010, uma mudança de paradigma 

cultural, com implicações importantes para o novo pacto de con-

vivência das religiões no Brasil. 

Uma das explicações de base sociológica para o sur-

preendente decréscimo católico é a sua grande di+ culdade para 

acompanhar as migrações internas que revolvem o Brasil con-

temporâneo. Onde os católicos mais diminuíram e os pentecos-

tais e “sem religião” mais cresceram, são as regiões das perife-

rias metropolitanas e as fronteiras de ocupação sem presença 

institucional católica. A estrutura eclesial católica centralizada e 

burocrática, centrada nas paróquias não consegue acompanhar 

a mobilidade dos deslocamentos populacionais como as ágeis re-

des evangélicas. No sudeste urbanizado da região metropolitana 

do Rio de Janeiro, os católicos são agora apenas 39% quase equi-

parados aos 34% evangélicos (Folha de São Paulo, 30/06/12) e 
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no estado do Rio de Janeiro, municípios como Duque de Caxias, 

Nova Iguaçu e Belfort Roxo já registram um número de evan-

gélicos superior ao de católicos e o catolicismo já começa a ser 

praticado como religião de minoria.

Entretanto é bom que se registre que ao longo da dé-

cada foram realizadas iniciativas e estímulos por parte da Igreja 

Católica no sentido de reverter à saída de � éis, tanto na direção 

de fórmulas de sucesso praticadas pelos evangélicos quanto na 

busca de sintonia com os estilos da tecnologia e cultura (pós) 

modernos. A literatura das Ciências (Sociais) da Religião tem 

detectado dentro do ambiente católico também a constituição 

de espaços ágeis conectados em redes - Comunidades de Vida 

e de Aliança, Grupos de Oração Universitária, Tocas de Assis, 

TV Canção Nova - que sem perder a pertença à instituição to-

tal da Igreja e sua estrutura hierárquica nem uma mentalidade 

conservadora e ascética, interpenetram-se com esferas profanas 

dos mass media, da cultura psi, do lazer e consumo (Steil, 2004: 
11-36; Mariz, 2003: 169-86).

Este rol de ofertas recentemente surgidas dentro da ins-
tituição religiosa da Igreja Católica, através de sua faceta caris-

mática, proporcionam ao indivíduo uma sensação de “segurança 

ontológica” (Giddens 1997; Berger & Luckmann, 2004) em re-

lação à falta de sentido que atravessa a existência do indivíduo 

moderno. Pode-se observar neste fenômeno uma forma nova de 

adesão à tradição católica através da escolha pessoal, ou seja, um 

acesso ao dogma e à tradição a partir de uma opção individual, 

alternativa à prática milenar de inculcar suas crenças pela im-

posição e atavismo (Camurça 2001: 45-56), naquilo que Silveira 

demonstrou como um encaixe da pequena narrativa (biográ� -

ca) individual na grande narrativa da história e dos símbolos da 

Igreja (Silveira, 2000, 2006). Neste processo complexo produz-

-se uma reestruturação na personalidade individual, no entan-

to, dentro da simbólica totalizante da tradição católica. Como 
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resultante disto parece ocorrer neste indivíduo à constituição de 

um self sagrado, liberto dos “pecados” vivenciados de forma psi-

cológica (fobias, culpas, traumas etc.). Esta libertação é sentida 

como êxtase, fruição, emoção ao lado do reforço neste mesmo 

indivíduo de um ethos católico rígido, de alguém munido de 

uma ética de disciplinarização de condutas, que se traduz numa 

pertença exclusiva ao catolicismo através da freqüência engajada 

na missa, nos sacramentos e na condenação das outras religiões 

(Prandi, 1997).

Dentro desse processo de subjetivação a que a moder-

nidade tem levado as instituições religiosas milenares veri/ ca-

-se no seio da Igreja Católica no Brasil, o desenvolvimento de 

um rico mimetismo com estilos de vida moderna revestindo-os 

com a rubrica sagrada (barzinhos de Jesus, Cristotecas, “aeróbi-

ca” de Jesus, shows-missas com seus padres-cantores etc.) como 

uma fórmula pela qual o setor carismático da Igreja Católica tem 

impulsionado a instituição a tentar readquirir seu prestígio na 

juventude e entre a população em geral (Carranza, 2005; Souza, 

2005; Braga, 2004; Oliveira, 2004). 

No que se refere aos evangélicos, um fenômeno novo 

que veio a ser detectado neste último Censo foi a declaração re-

corrente de um segmento da população que passa a se identi/ car 

apenas como “evangélica”, saindo de 1,7 milhões no Censo de 

2000 para 9,2 milhões no Censo atual. Fenômeno que a classi/ -

cação do IBGE denomina “evangélico não determinado”. Do total 

do grupo evangélico, este segmento já ultrapassa os “evangélicos 

de missão” (as igrejas protestantes históricas), superado apenas 

pelos pentecostais. Esta transformação no meio evangélico, que 

vem associada ao seu expressivo crescimento, intensi/ ca dentro 

deste meio um mercado de bens simbólicos e uma diversi/ cação 

tão plural (embora com a marca evangélica) quanto à do campo 

religioso brasileiro. Este campo religioso evangélico, então, pas-

sa a se caracterizar por um grande pluralismo de ofertas, como 
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por uma crescente e acirrada competição interna. Atualmente se 
dizer evangélico signi" ca poder circular entre suas igrejas, ativi-

dades, marchas, shows, turismo religioso, sessões de cura e liber-
tação num autêntico trânsito interno. 

Quanto ao pluralismo no “mercado religioso evangé-

lico”, além das múltiplas ofertas provenientes de suas igrejas, 

assiste-se à proliferação de centenas de iniciativas midiáticas, 

performáticas em redes capilares do universo social-religioso 

evangélico: o funk evangélico no fundo da garagem, inserções 

de sucesso no You Tube, os “pancadões de Jesus” que explodem 

nos subúrbios metropolitanos e as performances do “sapatinho 

de fogo” que eletrizam as dezenas de cultos dos minúsculos tem-

plos. Estudos sobre o mercado evangélico constatam que este 

movimenta cerca de 12 bilhões de reais com a utilização de car-

tões de crédito exclusivos, feiras setoriais com cerca de 150 mil 

visitantes por ano, o segmento de música gospel fatura cerca de 

1,5 milhões e já existe uma rua do comércio no centro de São 

Paulo com dezenas de produtos especializados evangélicos (Car-

ta Capital, edição 707, 25/07/12). E quanto ao surgimento de 

uma competição interna, pode-se constatar a clivagem e a dispu-

ta para dentro do meio evangélico-pentecostal que antes era diri-

gida a competidores religiosos externos, como a Igreja Católica, 

espíritas e afro-brasileiros. Os con8 itos entre a Igreja Universal e 

a Mundial do Poder de Deus (Campos e Maurício Jr, 2012; Sou-

za, 2012) entre a Universal e o Ministério de Louvor “Diante do 

Trono” (Rosas, 2013) e o que envolveu na última campanha pre-

sidencial o Bispo Macedo se alinhando a Dilma Roussef e Silas 

Malafaia a José Serra, são todos testemunhos visíveis deste novo 

quadro tenso e competitivo que compõe pari passu o crescimen-

to do campo evangélico. 

No que se refere ao grupo dos “sem religião” - geral-

mente associado à des" liação religiosa, ao trânsito do indivíduo 

através de várias tradições religiosas - seu crescimento em ritmo 
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menor que os dos evangélicos, ainda assim, parece se explicar na 
relação com a prática similar de “desinstitucionalização” prati-
cada pelos “evangélicos não determinados”, neste segundo caso, 
circunscrita ao meio evangélico. Alguns pesquisadores, diante da 
evidência do que julgam ser esta relação, chegaram a ver os dois 

fenômenos como tendo o mesmo fundo, mas com ritmos dife-
rentes. O sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira, suspeita que exista 
uma relação de causa/conseqüência entre “evangélico não deter-

minado” e “sem religião” no sentido de que um possa ser uma 

etapa anterior ao outro, em função da tendência que ele conside-

ra dominante, da crescente “desafeição religiosa” em relação às 

instituições religiosas no Brasil: “tudo indica a passagem de uma 

religião a outra: de católico a evangélico tradicional, ou pente-

costal tradicional depois a neopentecostal, depois [evangélico] 

não determinado e depois sem religião” (IHU On line 05/07/12).

Embora estejam os “evangélicos não determinados” e os 

“sem religião”, marcados ambos pela dinâmica da 8 exibilização 

do compromisso religioso e pelo trânsito entre as instituições re-

ligiosas, o grau em que isso se dá é bastante diferente, uma vez 

que os “evangélicos não determinados” continuam sendo evan-

gélicos tanto em sua adesão à identidade evangélica – mesmo 

que seja marcada pela experimentação e o trânsito desde que seja 

no campo evangélico – quanto na rejeição aos outros credos.

Também é interessante notar que os “sem religião” – tal 

qual os “evangélicos não determinados” e pentecostais – são pro-

venientes de camadas pobres ou em ascensão vivendo uma situ-

ação de deslocamento para as grandes concentrações urbanas do 

litoral brasileiro e as frentes de ocupação do Norte e Centro Oes-

te. São também primordialmente jovens como os primeiros, e 

também como estes possuidores de um considerável imaginário 

religioso, contabilizando um número mínimo de ateus e agnós-

ticos nas suas < leiras. A despeito de seu acentuado grau de cren-

ças, não freqüentam instituições religiosas “por falta de tempo”, 
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semelhante ao “não praticante” que acompanhou o catolicismo 
no Brasil por décadas. Neste particular, as grandes di� culdades 

sócio econômicas destes migrantes pobres com seus desloca-
mentos e � xação nos territórios urbanos ou nas fronteiras não 
desembocam, como muitas teses preconizam, na religião (no 

caso, a pentecostal), mas ao indiferentismo da prática religiosa 
institucionalizada. O que me sugere a existência de um processo 
de secularização na base da sociedade.

O futuro das religiões na sua relação com o espaço pu-
blico no Brasil 

A noção do espaço público como um locus de publici-
zação da religião (Casanova, 1994) desenvolveu-se no país tendo 

de um lado aqueles para quem o papel da religião no espaço pú-

blico signi� ca uma contradição e embaraço para as instituições 

laicas e democráticas e de outro aqueles para quem esta presença 

se deve à interação que as religiões estabelecem com as institui-

ções públicas como parte do jogo da modernidade.

Para estes primeiros a presença pública da religião re-

presenta uma pedra de tropeço para a plena realização dos va-

lores republicanos e democráticos (Pierucci & Prandi, 1996). No 
caso dos estudos sobre o comportamento político dos evangé-

licos, categorias como “corporativismo” e “sectarismo” são em-

pregadas nesta modalidade de análise como forma de mostrar a 

não adequação do transporte das idéias religiosas para o univer-

so político, comprometendo seu caráter universalista (Freston, 

1996:186).

Para os segundos, como Joanildo Burity a publicização 

da religião longe de representar uma tentativa “para neutralizar 

ou reverter a autonomia do político” se situa num quadro de 

“resposta, rea� rmação de práticas, valores e identidades coloca-

das em torno questões contemporâneas (...) $ uxos globalizan-

tes, avanço do pluralismo cultural” (2005: 209). Também para 

Giumbelli, “a presença do religioso na sociedade está sempre 
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relacionada com os dispositivos estatais, apesar ou por causa da 
laicidade” (2008:81). 

Esta polarização poderia também ser compreendida 
nos marcos do debate travado pelo antropólogo Talal Asad com 
quem ele chamou de intelectuais liberais iluministas. Para Asad, 
estes intelectuais consideram que apenas algumas religiões são 
compatíveis com a modernidade, ou seja, aquelas que buscam 
o debate racional com os oponentes para persuadi-los e não co-

agi-los. Mas ele inquire que se a condição para o ingresso das 
religiões no espaço público é de “enriquecer o debate público”, 
porque não exigir dos políticos isto também, pois estes praticam 
o discurso público, “não para enriquecê-lo” mas para exercer au-
toridade e “tomar decisões” (Asad, 2003:180-182).

No caso do Brasil, esta sua condição de país cujo regime 
republicano se encontra assentado sob a separação constitucio-
nal entre Igreja e Estado, todavia com uma presença religiosa - a 
princípio e por muitos anos católica e mais recentemente am-
pliada pela presença evangélica - signi+ cativa na esfera pública 
tem desa+ ado nossos estudiosos do fenômeno religioso. Uma 
contradição que exige uma interpretação complexa como essa de 
Ricardo Mariano de que “a laicidade não constitui propriamente 
um valor ou princípio nuclear da República brasileira (...) nem a 
sociedade brasileira é secularizada” (2011:154). 

É no processo histórico que remonta nosso passado 
colonial chegando até a República que se pode compor o mapa 
desta situação peculiar em que vivemos, entre um regime jurídi-
co-político laico e uma abundante presença religiosa no espaço 
público. 

Já é do domínio acadêmico dos estudos deste tema, o 
conhecimento de que a única religião formalmente existente nos 
períodos colonial e imperial do Brasil era a católica (Montero, 
2006; Oro, 2011). Será apenas com o advento da República e de 
sua constituição em 1891 que se realiza a separação Igreja-Estado 
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com a respectiva laicização do corpo administrativo/burocrático 
estatal e o estabelecimento de uma regulação legal do papel do 
Estado frente à sociedade, nas matérias do ensino, casamento, se-
pultamentos, etc. A Igreja Católica, nas suas fricções, interações 
com o regime republicano ao longo da história moderna do país, 
forneceu a este, o grande “modelo de referência” do que seria 
normatizado dentro da categoria “religião” (Montero,2006:51). 
Por ser a grande antagonista da República no seu período inicial, 
“uma vez que não havia então qualquer outro culto estabelecido, 
nem se concebiam outras práticas populares como religiosas” 
(Montero,2006:52), no contraste e na contenda, a Igreja Católica 
termina por estabelecer a agenda e os pressupostos dos meca-
nismos de regulação do religioso pelos legisladores republicanos 
e demais homens do poder. E por sua vez, ela, Igreja, também 
procura mobilizar sua in� uência na intelectualidade, na política 
e nas elites sociais para in� uenciar com valores cristãos/católicos 
a constitucionalidade do regime republicano. 

Será apenas com a entrada em cena no espaço públi-
co deste ator social conhecido como evangélico e/ou (neo) pen-
tecostal que esta situação de acomodação e hierarquia sobre a 
direção de uma cultura católica pública irá se alterar. Portador 
de um questionamento à capacidade inclusiva do catolicismo 
e também de� agrador de inúmeras controvérsias com respeito 
às outras religiões e ao sistema político, jurídico e pedagógico 
que compõem o arcabouço republicano, o ator evangélico/pen-
tecostal produzirá no ambiente público, um “efeito revelatório” 
(Giumbelli, 2012:19) daquilo que estava encoberto pela dinâmi-
ca encompassadora do catolicismo dominante. O sociólogo Ri-
cardo Mariano também a� rma que o pentecostalismo, por sua 
característica “proselitista e conversionista” será aquele capaz de 
“por em xeque a estreita identi� cação entre catolicismo e nacio-
nalidade brasileira” rompendo “assim como modelo hegemônico 
da relação inter-religiosa...: o sincrético-hierárquico” (2011:248).
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Conclusão

Dentro da perspectiva do campo religioso brasileiro e 
suas transformações a partir da crise católica e o avanço de pen-
tecostais e “sem religião”, gostaria de sugerir a guisa de % naliza-
ção, o seguinte.

Como a% rmei antes, a estrutura pesada da instituição 
católica não é competitiva diante das redes ágeis das miríades 
de igrejas evangélicas que surgem nos becos, ruelas das perife-
rias e zonas de deslocamento das populações migrantes do país. 
Acrescido a isto o êxito obtido pelas estratégias de comunicação 
das igrejas evangélicas que exercem um mimetismo com os es-
tilos modernos e populares da vida cotidiana: bandas e canto-
res gospel, atletas de Cristo, marketing e consumo. O Catolicismo 
passou recentemente a investir neste campo, com redes televi-
sivas, padres-cantores, “comunidades de vida e aliança” para 
gêneros diferentes de participação, sobretudo entre os grupos 
carismáticos. Além disto, veri% ca-se uma atitude mais proativa 
como parece estar se con% gurando neste novo ponti% cado do 
Papa Francisco, voltando-se para juventude, como foi testemu-
nho eloqüente estas últimas Jornadas Mundiais da Juventude no 
Rio de Janeiro, denunciando as grandes desigualdades sociais e 
enfrentando com determinação a crise moral (corrupção e pe-
do% lia) que foi gerada nas estruturas burocráticas da Igreja. No 
entanto, só o tempo dirá sobre a capacidade de a Igreja Católica 
reverter o quadro e seguir tendo o papel preeminente que sem-
pre exerceu na cultura e sociedade do “maior país católico do 
mundo”. É fato que a diversidade religiosa é uma tendência que 
se impõe no mundo moderno, acabando com as hegemonias e 
monopólios religiosos em países e culturas, mas isso não signi-
% ca que as ex-religiões hegemônicas, como a católica no Brasil, 
tenham que viver um ocaso e perder totalmente sua in5 uência 
social, cultural e espiritual.
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No que diz respeito a um enfoque a partir da presença 
das religiões no espaço público, estas estão cada vez mais pre-
sentes e visíveis nas esferas democráticas e republicanas no país. 
Querem ter mais voz ativa nas questões políticas, jurídicas, cien-
tí� cas e de saúde pública no Brasil. As polêmicas que envolve-
ram posições sobre as pesquisas cientí� cas com células tronco 
no julgamento do STF, direitos jurídicos de casais homossexuais, 
permissão legal para realização do aborto vem estabelecendo cli-
vagens na sociedade acerca do lugar da religião no espaço públi-
co. Estariam católicos e evangélicos ameaçando nossa laicidade 
e clamando por um Estado confessional? Ou estariam exercendo 
seu direito dentro da “liberdade religiosa” e de “expressão” ga-
rantida constitucionalmente? A questão é complexa porque as 
religiões, à sua maneira, também reinvindicam-se respeitando 
os princípios democráticos e republicanos, porém gostariam de 
in� uir mais nas decisões estatais a partir dos seus valores morais, 
ainda porque julgam que o cidadão é também um � el e partilha 
de suas concepções religiosas. Para a ciência política e a  inteli-

gentsia brasileira, a questão é delimitar quais são os limites do 
discurso religioso dentro do espaço do “bem comum” para que 
ele não caia no “fundamentalismo”, lembrando que ele é apenas 
um dos discursos entre outros que compõem a sociedade. Have-
ria então, que se “� ltrar” o discurso (moral/espiritual) religioso 

para o discurso racional-legal universal do debate público? Ou 
não há como fugir que ele entre neste debate com suas caracte-
rísticas próprias? Por outro lado, estaria a sociedade brasileira 
su� cientemente secularizada para dispensar os valores e cren-
ças religiosas na estruturação de sua dinâmica? Bom, este é um 

debate que vem polarizando os cientistas sociais e políticos, os 
cientistas da religião e todos os que se ocupam do exame do pa-
pel da religião na esfera pública.

Por � m, a questão de fundo do nosso Congresso: o fu-
turo das religiões no Brasil. Elas, as religiões no Brasil são histo-
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ricamente parte do nosso ethos e identidade. A partir dos seus 
símbolos e crenças, os brasileiros vieram ao longo dos séculos 
construindo as dinâmicas culturais e sociais que os estruturaram 

enquanto nação e sociedade. Elas também souberam acompa-

nhar e se adaptar consideravelmente – apesar das di' culdades 

mais em algumas que em outras – às transformações que a socie-

dade brasileira passou: modernização, secularização, mercado, 

individualização, mudança de valores, mudanças tecnológicas, 

etc. Podemos hoje dizer que as relações estabelecidas dentro do 

“campo religioso brasileiro” estão em equivalência com outros 

campos da sociedade brasileira, os “campos” econômico, políti-

co, cientí' co. Mesmo os con0 itos que produzem entre si mesmas 

e com outros espaços nunca levaram às “guerras religiosas” como 

as que assistimos em outras sociedades, mas são reveladores dos 

interesses, posições, ideologias e imaginários pelos quais pode-

mos compreender nossa formação social. Desta maneira, não há 

dúvida quanto à atualidade e pregnância social das religiões no 

Brasil, tanto no estabelecimento de consensos quanto de con-

trovérsias, o que prova sua marcante relevância no tecido social 

e cultural do país. Penso que não há como entender profunda-

mente outros domínios da realidade do país: política, economia, 

moral, artes, etc. sem cruzá-los com o aspecto religioso.
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TEOLOGIA(S) NA ACADEMIA

Prof. Dr.  Matthias Grenzer 
PUC-SP

Como teólogo-biblista, me encontro, há mais do que 
três décadas, a serviço de um conjunto de textos que, no caso 

da Bíblia Hebraica, judeus e cristãos leem, até hoje, como Pala-

vra de Deus. No caso do Novo Testamento, os cristãos o acolhem 

como segunda parte de suas Sagradas Escrituras. Ao ouvir ou ler 

suas partes, continuam a ouvir a Palavra de Deus. Mais ainda: na 

pessoa de Jesus de Nazaré, contemplam a Palavra de Deus como 

Verbo encarnado.

Por causa desta convivência constante e intensa com as 

tradições bíblicas, minha compreensão da Teologia ou de Teolo-

gias talvez seja especí) ca. Também em relação à tarefa de favore-

cer a presença da Teologia ou de Teologias na academia, minha 

experiência de trabalho, provavelmente, seja diferente compara-

da à experiência de outros teólogos, teólogas ou cientistas da re-

ligião. No mais, não é comum que um teólogo-biblista participe 

de um debate deste gênero. Para mim, é a primeira vez. Em geral, 

pois, este espaço é ocupado por teólogos ou teólogas que sabem 

sistematizar os conteúdos do cristianismo e de outras religiões, 

ou que descrevem, com exatidão, a vivência prática indicada pe-

las diversas propostas religiosas. Pouco vejo pesquisadores dos 
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fundamentos históricos do cristianismo envolvidos nos debates 
de maior alcance social e, portanto, de elevada importância po-

lítica. Talvez isso ocorra por nós biblistas sermos poucos; ou-
tros, por sua vez, avaliam nossas pesquisas como complicadas, 
irrelevantes ou, simplesmente, “chatas”. Além disso, se imagina 
facilmente que, de Bíblia, todos e todas entendem. Todavia, neste 
momento, quero aproveitar a possibilidade de participar desta 
“Mesa de Debate”, expondo minha re� exão sobre os seguintes 
três assuntos: 1.) a Teologia na Universidade Católica; 2.) o estu-
do da Bíblia na Universidade; 3.) Teologia(s) na academia.

1 Teologia na Universidade Católica

Quero partir de minha experiência de pesquisa e ensino 
na PUC-SP. Trata-se de um trabalho não limitado à Faculdade 

de Teologia. Pelo contrário, o projeto da Universidade Católica se 
encontra atrelado ao diálogo entre a Teologia e as demais ciên-

cias.1 Aliás, é deste diálogo que nasce, teoricamente, a identida-

de da Universidade Católica. Não existe aluno ou aluna que não 

estude Teologia ao fazer parte da família puquiana. Na PUC-SP, 

todos os graduandos cursam seis Créditos Teológicos, o que cor-

responde a cento e duas aulas. São mais do que cem turmas por 

semestre, com mais do que cinco mil alunos. Em princípio, é a 

Teologia que une a Universidade, por ser a ciência mais estudada 

e por ela dialogar com todas as outras ciências.

Nos últimos dois anos, pude estudar Teologia com os es-
tudantes de História, Pedagogia, Direito e Letras. Permitam-me 
dizer, inicialmente, que os meus mais do que duzentos alunos e 

1 Cf. em vista desta temática a publicação de: NEUTZLING, Inácio (org.), A 
teologia na universidade contemporânea, São Leopoldo: Unisinos, 2005 (Co-
leção Teologia Pública).



309

CAPÍTULO 3 – O FUTURO DAS RELIGIÕES NO BRASIL

alunas, em sua grande maioria, não são “igrejeiros”. Encontrei, 
em minhas quatro turmas, duas meninas engajadas na Igreja Ca-
tólica e três com participação em diferentes Igrejas Evangélicas. 

Mais ainda: no que se refere ao conhecimento histórico-cultural 

da pessoa de Jesus de Nazaré ou das tradições bíblicas, existe 

um verdadeiro analfabetismo. Simplesmente, até tal momento, 

ninguém tinha proporcionado, a estes jovens, um conhecimento 

mais autêntico das origens e dos conteúdos fundamentais da fé 

cristã. Consequentemente, seu conhecimento das fontes do cris-

tianismo e das Igrejas cristãs se limita a alguns preconceitos ou 

escândalos, à crítica de determinados comportamentos autoritá-

rios celebrados por algumas lideranças e à rejeição de determi-

nados modelos de re/ exão e de comportamento.

No entanto, com a tarefa de estudar, academicamen-

te, Teologia com estes jovens universitários, me agarrei, como 

de costume, à Palavra de Deus. Lembrei-me, simplesmente, dos 

conselhos tão bem dados pelo profeta Miqueias. Ele, pois, a0 rma 

que a insistência profética na Palavra de Deus afasta de nós o 

sentimento da vergonha. Além disso, diz que o acolhimento da 

Palavra de Deus favorece a presença de um espírito de coragem, 

capacitando a pessoa a defender a justiça e a denunciar os crimes 

que tanto marcam a vida da sociedade.

De certo, não me vejo como um fundamentalista nem 

fanático religioso, sem de0 nir agora, de forma pormenorizada, o 

que são fundamentalismos e fanatismos inspirados pela religião. 

Descobri, porém, lentamente como os conteúdos das tradições 

bíblicas e, com isso, os fundamentos do cristianismo, uma vez es-

tudados adequadamente, se tornam acessíveis aos universitários, 

sendo que os estudantes jovens, de repente, se sentem enriqueci-

dos no que pensam, estudam e vivem.
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2 O estudo da Bíblia na Universidade

No trabalho com os estudantes, não insisto, de um 
modo formal e direto, na valorização da Bíblia, seja por motivos 
religiosos, seja por razões culturais. Muito mais, gosto de incluir 
os textos bíblicos nos diálogos que já são promovidos nas diver-

sas ciências, sendo a Universidade o lugar onde se chega ao es-

tudo interdisciplinar. Arrisco-me em contar, rapidamente, algu-

mas experiências que, nos últimos dois anos, marcaram minha 

vida acadêmica como teólogo na Universidade.

Os estudantes de História são especiais para mim, 

pois também tenho formação histórica. Posso falar com eles de 

colega para colega, e não somente como teólogo. Na PUC-SP, os 

historiadores são politicamente, em sua maioria, da “esquerda”. 

Gostam de acolher a * loso* a marxista. Todo dia, “sonham com 

a revolução”. Avaliam, com este modelo * losó* co, o andar da 

história. Em especial, se mostram interessados nas questões 

sociais. Em vez de valorizar a história dos poderes hierárquicos, 

direcionam seu interesse, sobretudo, à história do povo sofrido, 

do cotidiano e da falta de uma maior justiça. Ao lhes apresentar a 

história do êxodo, as tradições proféticas ou a trajetória de Jesus 

de Nazaré, dentro de seu espaço e tempo, percebem, rapidamente, 

uma compatibilidade com as suas compreensões da realidade.

Com os pedagogos, estudei Jesus de Nazaré como edu-

cador popular. Pesquisamos seu ensino público, dedicado às 

multidões, e seu ensino particular, direcionado ao grupo dos que 

juntou em torno de si. A relação entre teoria e vivência autêntica 

daquilo que se ensina ganhou centralidade. Ganharam atenção a 

valorização da criança e das características delas destacadas por 

Jesus de Nazaré, assim como a questão de um ensino marcado 

pela defesa radical de determinados valores, mesmo que isso re-

sulte na perseguição de quem ensina.
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Diferente foi a turma de Direito. Quando, na primeira 
aula, descobri que não foi o interesse pela “justiça” que fez os es-
tudantes entrarem na Faculdade de Direito, eu tinha achado o # o 

condutor para as aulas de Teologia. Tudo iria girar, durante o se-

mestre inteiro, em torno do conceito da “justiça”. Assim, ao estu-

darmos a história do direito, descobrimos os inícios do “Direito 

Social” nas leis da Torá, ou seja, do Pentateuco. Que um direito 

inteiro possa ter a intenção de criar uma “sociedade sem pobres” 
(Dt 15,4), os alunos nunca tinham imaginado. Estudamos tam-
bém Jesus de Nazaré como “mestre” em direito, sendo que não 
foi nada fácil para os estudantes, provinda da classe média-alta, 

descobrir a radicalidade da proposta jesuânica, quando o assun-

to é a “justiça”.
Finalmente, há os meus estudantes de Letras. Por ser 

uma turma formada quase que exclusivamente por meninas, 

estamos estudando algumas mulheres bíblicas: as parteiras he-
breias (Ex 1,15-21), a princesa do Egito, suas criadas, a irmã e 

a mãe de Moisés (Ex 2,1-10), a amada do Cântico dos Cânticos 

(Ct 1–8) e algumas mulheres que ganharam presença na história 

de Jesus de Nazaré. Logo descobrem a qualidade literária des-

tas tradições literárias, uma vez que são sensíveis aos elemen-

tos estilísticos que se fazem presentes nas narrativas e poesias. 

Por serem atentos à forma dos textos, enxergam também, com 

mais facilidade, o que está sendo pensado nas tradições bíblicas, 

sabendo destacar os modelos de fé e de comportamento nelas 

promovidas.

En# m, na Universidade, o estudo da Bíblia é interdisci-

plinar. Com isso, as Sagradas Escrituras de judeus e cristãos, de 

repente, revelam sua competência e participam das pesquisas e 

dos diversos diálogos favorecidos pelas ciências. Onde, por sua 

vez, está a sua contribuição especí# ca? Ou, com outras palavras: 

o que uma teologia cristã que valoriza suas próprias fontes pode 

oferecer de marcante num contexto culturalmente pluralista e 
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numa sociedade pós-moderna tão pouco unida? Por que tornar 

pública a fé cristã?

3 Teologia cristã na academia

As tradições bíblicas, ao contemplarem a história do 

povo de Deus, apresentam determinados modelos de fé e espe-

rança que, por sua vez, resultam em propostas bem de$ nidas de 

comportamento. No caso, as pessoas não livres, injustiçadas e 

exploradas são convidadas a acreditarem, em meio a seu sofri-

mento, na inversão de seu destino, sendo que eles mesmos de-

vem se tornar os construtores de sua própria história. Em con-

trapartida, quem está bem recebe a tarefa de insistir na partilha 

e na benfeitoria, fazendo também o necessitado alcançar o bem-

-estar. Estabelece-se, dessa forma, o modelo de uma sociedade 

alternativa, mais igualitária e menos hierárquica, na qual poder 

é compreendido como serviço e onde o zelo pelo bem-estar de 

todos se sobrepõe à busca individual da sobrevivência. Quer di-

zer: indica-se o princípio da convivência amorosa e da ajuda ao 

vizinho necessitado. Imagina-se, de um lado, que o amor ao pró-

ximo leve a pessoa a experimentar o amor de Deus e se espera, 

de outro lado, que o amor de Deus capacite a pessoa no sentido 

de torna-la cada vez mais disposta a amar o próximo.

En$ m, na medida em que a Universidade se coloca a 

serviço da sociedade, é importante não se descartar a sabedoria 

cristã, sobretudo, a insistência radical dela na liberdade de todos 

e, por isso, na atenção especial aos pobres. Não se trata de uma 

sabedoria meramente teórica, mas de um conhecimento testado 

na prática, durante séculos e séculos. Neste sentido, o cristianis-

mo se tornou uma patrimônio cultural da humanidade. Cuidar 

bem dele é a tarefa especí$ ca das Universidades Católicas ou de 

Universidade de outros credos cristãos.
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Um último detalhe: talvez o homem pós-moderno 
pense que, por si mesmo, possa inventar as soluções decisivas 
para os problemas e as misérias que nos circundam. Ou o con-
trário: em alguns casos, talvez pense que não possa fazer nada. 
Nas tradições bíblicas, por sua vez, Deus – e não o homem! – é 
apresentado como quem está disposto e capaz de garantir a liber-
tação a quem não está livre e de favorecer a sobrevivência dig-
na de todos, tornando o homem, porém, corresponsável nesta 
empreitada.
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A QUESTÃO DO 
FUNDAMENTALISMO: 
ENTRE A REAÇÃO E O DIÁLOGO

Prof. Dr. Rodrigo Franklin  de Sousa
UPM

Introdução
 

O presente trabalho visa agregar à discussão sobre como 
a academia pode avançar em seu entendimento do fundamen-

talismo e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento 

do diálogo inter-religioso. O propósito aqui não é o de de' nir 

o fundamentalismo, mas de, a partir de alguns dos elementos 

que têm sido apontados em discussões contemporâneas como 

constitutivos do fundamentalismo, re+ etir sobre o papel não 

apenas epistêmico, mas ético da academia nesta questão. Nessa 

perspectiva, temos um objetivo para além da discussão teórica, 

e nos perguntamos que ações concretas podem ser tomadas no 

sentido de promover a compreensão, o diálogo e a alteridade.

Eu começo com uma história que ilustra e orienta nos-

sa discussão. Quando você mora em Cambridge, seu círculo de 

amizades provavelmente inclui dois tipos de pessoas: acadêmi-

cos e militares ligados à força aérea americana – os primeiros por 

razões óbvias, os últimos por causa da base da USAF localizada 

nos arredores da cidade – de onde, inclusive, eram enviadas mis-
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sões ao Oriente Médio no período da guerra do Iraque. Certo 

dia, estava conversando um grupo de jovens que continha re-

presentantes de ambos os grupos, todos norte-americanos. No 

decorrer da conversa, os acadêmicos começaram a lamentar o 
imperialismo de seu país e � zeram menção de certa vergonha ao 
observar a presença do McDonald’s em todas as partes do mun-
do. Nesse momento, um jovem operador de rádio da Força Aé-
rea, que já tinha sido estacionado em vários países na América 
Central, Ásia e Europa, interviu e disse: “Na verdade, isso eu não 
acho ruim. Isso é porque não importa em que lugar do mundo eu 
esteja, nem o quão estranha pareça ser a minha situação, quando 
eu vejo o “M” do McDonald’s, eu tenho uma sensação de esta-

bilidade”. Percebido – corretamente – nos círculos acadêmicos 
como símbolo da hegemonia e imperialismo norte-americanos, 
o McDonalds encarnava, para aquele indivíduo em particular, 
um elemento profundamente afetivo, e se constituía uma fonte 
de estabilidade e identidade. 

De forma análoga, muito se tem apontado para o(s) 
fundamentalismo(s) como algo que tem uma função semelhan-

te, no sentido de auxiliar a construir uma identidade numa situ-

ação complexa, numa situação plural. E é por isso que diante da 
volatilidade da modernidade, o fundamentalismo se apresenta 
como alternativa atraente para tantas pessoas.

Os males e perigos do fundamentalismo têm sido cons-
tantemente reiterados pela mídia, pela academia, por diversas 
comunidades religiosas e pela sociedade em geral. Entretanto, 
muito desse discurso aparece ainda colorido por duas di� culda-
des básicas: conceituar o que seja fundamentalismo (a que ou a 
quem nos referimos quando usamos o termo?), e assumir uma 
postura verdadeiramente dialógica, que lide com os aspectos 
nocivos dos fundamentalismos (e que não podem ser minimi-
zados), mas que não se constitua ela mesma em uma postura 
excludente e intolerante. A� rma-se frequentemente que o funda-
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mentalismo funciona como elemento constitutivo de identidade, 
que orienta a vida de milhões de pessoas no globo. Mas a expe-
riência narrada acima leva a pensar sobre uma dimensão esque-
cida ou apagada em nossos discursos sobre algumas das ideolo-
gias totalizantes que determinam tão poderosamente a direção 
da vida no mundo contemporâneo: a das experiências reais de 
pessoas que adquirem ou constroem um senso de identidade em 
meio a estes (e tantos outros) “-ismos”.

Meu argumento é este: a menos que uma postura aca-
dêmica capaz de resolver as duas di' culdades mencionadas aci-

ma seja adotada, a construção de um diálogo verdadeiramente 

plural e inclusivo se torna inviável e, para a resolução dessas di' -

culdades, uma abordagem de fato centrada na busca do entendi-

mento do outro é indispensável.

O desa� o de entender o fundamentalismo

As origens do termo moderno fundamentalismo são 

traçadas ao ' nal do século XIX e início do século XX, no contexto 

da reação de cristãos protestantes norte-americanos ao que se 

percebia como as “ameaças” inerentes às tendências intelectuais 

e sociais daquele período. Pensa-se nas suas raízes na defesa dos 

pontos “fundamentais” da fé cristã, conforme entendidos na 

famosa conferência de Niagara Falls, em 1878, e nos textos polê-

micos de autores como Lyman Stewart e Curtis Lee Laws. Ainda 

essencialmente dentro de um contexto protestante dos EUA, o 

chamado fundamentalismo teria assumido novos contornos na 

década de 1970, a partir de líderes como Jerry Falwell. No ' nal 

da década de 1970, com a revolução no Irã, passou-se a aplicar 

o termo também ao mundo islâmico, levando à redução de a 

uma vasta gama de fenômenos religiosos, culturais e sociais a 

uma mesma égide e mesma descrição. Desde a década de 1980 
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o termo passa a ser aplicado a grupos das mais diversas religi-

ões. Nasce aí a ideia ocidental do fundamentalismo religioso: 

um tipo de obscurantismo nefasto que radicaliza as religiões e 

coloca seus adeptos em uma atmosfera de hostilidade ao mun-

do contemporâneo, democrático, livre e aberto. Essa perspectiva 

inerentemente hostil ao fenômeno informa de maneira marcante 

a sua abordagem por parte da academia.

Nas últimas décadas, temos testemunhado uma intensi-

� cação do interesse acadêmico em torno do tema do fundamen-

talismo, dada à sua presença e in� uência no cenário religioso e 

político mundial. Desta forma, passos signi� cativos foram toma-

dos no sentido de uma maior compreensão do fenômeno. Entre-

tanto, permanecem ainda problemas cruciais, e é em torno de al-

guns desses problemas que embasamos nossa proposta. A nossa 

discussão toma como ponto de partida as críticas desenvolvidas 

nos trabalhos de Earle H. Waugh (1997) e David H. Watt (2004).
Comentando os cinco volumes da série � e Fundamen-

talisms Project,1 editada por Martin E. Marty e R. Scott Appleby, 

Waugh (1997) a� rma que a realidade dos fundamentalismos e a 
complexidade das con� gurações religiosas contemporâneas, in-

cluindo a forma como a religião tem afetado todos os aspectos 

da vida privada e pública, indica que todas as perspectivas aca-

dêmicas sobre a religião precisam ser revisadas.  Para Wau-

gh, foram principalmente os fundamentalismos islâmicos que 

catalisaram a mudança de perspectiva, uma vez que o impacto 

da religião nos movimentos sociais e políticos do oriente médio, 
com seu impacto global, desa� aram a academia europeia e a for-
çaram a sair da sua zona de conforto em que a religião podia ser 

1 Trata-se de um projeto, ligado à Universidade de Chicago e outras institui-
ções, que envolveu cerca de 93 pesquisadores, que trabalharam com dados 
oriundos de cerca de 26 regiões geográ� cas diferentes, a partir de uma pers-
pectiva multidisciplinar com diversas abordagens derivadas das ciências so-
ciais.



319

CAPÍTULO 3 – O FUTURO DAS RELIGIÕES NO BRASIL

excluída do processo de análise social. A militância islâmica fez 

com que a religião tivesse que retornar ao centro do debate.

Waugh desenvolve críticas interessantes sobre algumas 

das limitações do projeto. Conforme ele aponta, trata-se de uma 

perspectiva essencialmente ocidentalizada, baseada na objetivi-

dade metodológica das ciências sociais e na forma como tratam 

o fenômeno religioso. Naturalmente, o projeto não inclui nin-

guém que pudesse ser considerado fundamentalista, de maneira 

que nenhuma voz representativa é de fato ouvida. Mas a maior 

limitação da perspectiva acadêmica apontada por Waugh (1997, 

p. 163) se revela na seguinte pergunta: se algumas expressões de 

fundamentalismo têm mais de um século, e só recentemente a 

academia passou a levar em consideração algo tão importante e 

determinativo, isso não seria um indicativo de algo errado com 

o próprio procedimento acadêmico? Isto é, apesar da qualidade e 

profundidade do trabalho representado pelo projeto, se a meto-

dologia acadêmica falhou em perceber a magnitude do fenôme-

no até recentemente, com base em que podemos ter con0 ança de 

que ela tem o referencial realmente adequado para compreendê-

-lo agora?

Muitos dos artigos nos volumes discorrem sobre ques-

tões relativas a método e de0 nições do fenômeno, e existe o reco-

nhecimento, por parte de muitos que contribuíram para a série, 

de que agrupar fenômenos tão distintos em uma de0 nição é um 

projeto, no mínimo, problemático e um dos pontos levantados é 

precisamente a falta de consideração das experiências reais de fé 

e crença daqueles que participam de grupos classi0 cados como 

fundamentalistas. Os volumes da série centram nas questões re-

lativas ao relacionamento dos fundamentalismos com a socieda-

de que os cerca e as implicações disso para a política contempo-

rânea, e talvez seja essa mesmo uma limitação inerente à própria 

natureza do método. Para Waugh, a exclusão do papel da religião 

nos fenômenos humanos pelas bases seculares da academia leva 
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a uma análise inadequada dos fenômenos. Para ele, o modelo in-

terdisciplinar e autocrítico do Fundamentalism Project ao mes-

mo tempo revela as limitações do método e se apresenta como 

um passo positivo para a construção de modelos e referenciais 

teóricos mais adequados.

Esse último posicionamento encontra ressonância com 

a proposta que apresentamos aqui. Em nosso trabalho, não ten-

taremos oferecer uma de� nição precisa do que seja o fundamen-

talismo – talvez Waugh tenha razão em sugerir a possibilidade 

de que a própria categoria fundamentalismo seja heuristicamen-

te ingênua. Em vez disso, partiremos de alguns elementos chave 

normalmente elencados como característicos do fundamentalis-

mo, para questionar alguns de nossos posicionamentos críticos. 

Partimos do princípio que o(s) fenômeno(s) descrito(s) como 

fundamentalismo(s) podem se constituir como problemáticos, 

tanto para a construção de identidades comunitárias, quanto 

para a promoção do diálogo e de uma sociedade plural. Entre-

tanto, a simplicidade com que o rótulo é aplicado sobre fenô-

menos tão diversos e o cultivo de um senso de superioridade 

não problematizada por parte de setores de uma academia que 

se autorreconhece como mais esclarecida tem o potencial de im-

pedir uma visão mais clara do fenômeno e reproduzir alguns dos 

aspectos mais nocivos que nos propomos a combater.

No âmbito dessas observações nos voltamos para o tex-

to de Watt (2004), que, em uma incisiva revisão do pensamen-
to ocidental sobre o fundamentalismo, aponta para cinco livros 
importantes que, cada um a sua maneira, ajudam a consolidar a 
abordagem da academia ocidental quanto ao tema. A revisão de 
Watt fortalece a discussão que propomos.

Quatro destes trabalhos revisados por Watt, de uma 
maneira ou de outra, tentaram atingir uma de� nição global do 

que seria o fundamentalismo. Richard Antoun (2001) realizou 

um ensaio etnográ� co sobre como o fundamentalismo transfor-
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mou a vila de Kufr al-Ma na Jordânia, e enfatizou os aspectos 

da tradicionalização, ativismo, aderência às escrituras sagradas, 
seletividade quanto à sua recepção da modernidade, e uma visão 
de mundo marcada por uma luta dualista e perene do bem con-
tra o mal. Em uma esteira semelhante, e com foco mais popu-
lar, Karen Armstrong (2001), remonta a tradições no Judaísmo, 
Cristianismo e Islã tentando resgatar a raiz do que seria o fun-
damentalismo contemporâneo. Além, dos elementos já apresen-
tados por Antoun, Armstrong também agrega ao seu conceito a 
noção de uma espiritualidade combativa, geradora de contracul-
turas alternativas ao não-fundamentalismo. Almond, Appleby 
e Sivan (2003) sistematizam os resultados do Fundamentalism 
Project. Buscando uma de/ nição mais sistemática e operacional 
do fundamentalismo, os autores enfatizam os aspectos de luta 
para manutenção da identidade, fortalecimento de laços comu-
nitários e oferta de alternativas para a secularização. Paralela-
mente, Tariq Ali (ALI, 2002) não faz uma análise aprofundada do 
fundamentalismo, mas visa demonstrar como grupos islâmicos 
se valem de sua religião para resistir à colonização ocidental.

Para Watt, estes trabalhos apresentam vários problemas. 
O primeiro seria o fato que todas as de/ nições de fundamenta-
lismo propostas por estes autores acabam por ser, em última ins-
tância, insatisfatórias. Isso porque as características levantadas 
são por vezes demasiadamente gerais para permitir uma distin-
ção clara entre grupos e manifestações, respeitando as diferenças, 
peculiaridade e identidades de cada um deles. As de/ nições pro-
postas podem ser aplicadas a movimentos e posturas das mais 
diversas, sejam elas religiosas ou não. Junto com as insu/ ciências 
dessas de/ nições está a forma imprecisa com que estatísticas são 
apresentadas, de maneira que o fundamentalismo aparece como 
uma realidade simplesmente amorfa e assustadora.

O corolário do problema apontado por Watt é a forma 
simplista e quase caricatural com que os chamados fundamenta-
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listas são apresentados. A imprecisão em de� nições e estatísticas 

permite a formação de um discurso em que o fundamentalista é 

construído como uma espécie de outro ameaçador. Watt (2004, 

p. 272) resume bem a questão: “Generally, when we employ the 

category we are implying that x practices a form of religion that 

we � nd unsophisticated, fanatical, and alarming”.

As críticas de Watt podem ser desenvolvidas de diversas 

maneiras. Uma delas é apontar para o fato que as características 

próprias do fundamentalismo elencadas pelos autores acima po-

dem ser aplicadas a qualquer ideologia, seja ela religiosa ou não – 
desde que adoradas com zelo su� ciente, para utilizar as palavras 

de LeVine (2007, p. 17). De fato, o termo tem sido empregado 
para descrever as mais variadas manifestações religiosas, algu-

mas de diferenças incomensuráveis entre si, assim como tam-

bém tem sido aplicado a defensores populares do ateísmo, como 

Richard Dawkins e Chritopher Hitchins. A homogeneização do 

fundamentalismo impede que se façam análises mais aprofun-

dadas sobre como os diferentes grupos se constituem e reagem 

frente às suas diferenças intrínsecas, seus posicionamentos ide-

ológicos distintos, suas diversas experiências sociais e políticas.

Podemos agregar à essa crítica, as observações sobre a 

complexidade de se entender as diversas matizes e nuanças re-

ligiosas, sociais e políticas dos diversos fenômenos agrupados 

sob a rubrica de fundamentalismo no cristianismo (HARDING, 

2000) e no Islã (LEVINE, 2007).  

O problema é claramente visualizado em a� rmações ge-

neralizadoras e combativas, como a de Karen Armstrong (2001), 
para quem os fundamentalistas falham em ver a verdadeira na-
tureza da religião – a contrapartida óbvia, é que ela consegue 

ver perfeitamente esta natureza – ou de autores que sugerem ou 

conectam abertamente o fundamentalismo com a falta de esco-

larização, pensamento crítico ou mesmo inteligência. Exemplos 

desse tipo de crítica mordaz podem ser encontrados em autores 
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de H. Richard Niebuhr (1937) a Leonardo Bo!  (2002). O funda-

mentalismo tem sido associado até mesmo com patologias men-

tais ligadas à paranoia e à predisposição para a violência (STRO-

ZIER, 2007).

Dentre os autores apresentados, Watt destaca também o 

trabalho de Bruce Lincoln (2003), que compartilha muito do ter-

ror ao fundamentalismo típico das perspectivas esboçadas aci-

ma, mas opta por focalizar nas diferenças e especi* cidades en-

tre grupos de fundamentalistas. Lincoln se recusa a buscar uma 

causa comum para o fenômeno, mas a* rma que existem pontos 

de contato na busca por uma religião ou religiosidade que afete 

todas as esferas da vida. Embora geral e imprecisa como as dos 

demais autores discutidos por Watt, a de* nição de Lincoln tem 

um distintivo essencial. Crucial para a sua abordagem é criti-

car o pressuposto que os fundamentalistas simplesmente estão 

errados e nós estamos certos. Para ele, os fundamentalismos se 

constituem em importantes objetos de estudo não apenas por 

sua prevalência no mundo contemporâneo, mas porque as di-

* culdades e complexidades engendradas por estes fenômenos 

levam a que se repense até mesmo nossos conceitos de religião 

e nossas limitações enquanto produtores de um saber especí* co. 

Neste sentido, seguindo na esteira de Lincoln, Watt a* rma que é 

melhor * car em um lugar de inde* nições do que partir para um 

universo de certezas ingênuas.

As análises de Waugh e Watt ressaltam as complexida-

des inerentes à tarefa de entender o fundamentalismo. Comple-

xidades tais que levam a um questionamento acerca das nossas 

de* nições do fenômeno religioso e das limitações das ferramen-

tas heurísticas de que dispomos para compreendê-lo. As críticas 

propostas pelos dois autores, não invalidam o projeto de tentar 

uma de* nição ou uma compreensão aprofundada do fundamen-

talismo pelo viés da academia – pelo contrário. Mas indicam que 

a re8 exão teórica sobre o tema deve ser acompanhada de certas 
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posturas que permitam uma compreensão mais clara do fenô-
meno. É no sentido de pensar o que seria esta postura, e quais 
suas implicações para o diálogo, que buscamos desenvolver as 
questões levantadas por Waugh e Watt. Em nosso entendimento, 
essa postura passa por tentar entender não apenas o fundamen-
talismo em si, mas também nosso posicionamento diante dele.

O fundamentalismo, os messianismos políticos e o ponto cego 
da academia

Se tentarmos abstrair – ainda que conscientes dos desa-

! os inerentes a esta tentativa – algumas das características chave 
dos fenômenos agrupados sob a de! nição de fundamentalismo, 

a primeira que podemos elencar e a de que os fundamentalis-

mos normalmente se apresentam como metanarrativas. Os mo-

vimentos de radicalização e estreitamento de perspectiva política 
e religiosa contam uma história sobre como as coisas são, sobre 

como as coisas funcionam, e assim explicam o sentido da vida, 

do universo e de tudo o que há nele. É um primeiro fator de onde 
se deriva o senso de normalidade e estabilidade tão congenial a 
estas perspectivas.

Além disso, como ideologias totais os fundamentalis-

mos são ideologias salvadoras. Além de oferecer um framework 
que dá conta de todas as áreas da vida, uma ideologia fundamen-
talista oferece salvação – em sentido amplo – porque se apresen-

ta como absolutamente verdadeira. Como consequência, ideo-
logias fundamentalistas também são normalmente missionárias 

ou proselitistas.  

Precisamente porque a visão de um grupo fundamen-

talista se apresenta como absolutamente verdadeira, ela deve ser 

comunicada aos outros, e em alguns casos imposta aos outros.



325

CAPÍTULO 3 – O FUTURO DAS RELIGIÕES NO BRASIL

O fundamentalismo promove a identidade e o senso de 
pertença por meio da construção de uma metanarrativa total e 
redutora. Isto quer dizer que ele se constitui e retira sua força 
por meio da redução da complexidade da vida a uma escala que 
pode ser administrada. O fundamentalismo é, em última instân-
cia, perigoso porque constrói essa metanarrativa e essa ideologia 
salvadora em torno de alguns procedimentos de exclusão. O fun-
damentalismo, muitas vezes, exclui do seu horizonte a história, a 
tradição, os contextos sociais. O fundamentalismo se apresenta 
como um saber absoluto porque é um saber que não é dependen-
te da história, que não é contextualizado, que não é particular, 
que não é especí( co. Ele é absoluto, é uma verdade atemporal, é 
uma verdade não histórica e uma verdade não contextual. Essa 
forma de constituição permite administrar a complexidade e di-
( culdades do mundo de uma forma mais fácil.

Dentre estes procedimentos de exclusão, talvez o mais 
fundamental seja a exclusão do outro. No momento que se cons-
trói uma identidade em torno de um discurso totalizante, auto-
maticamente se constrói também a imagem do outro. E o outro é 
aquele que está fora da verdade. Assim, o outro precisa ser inclu-
ído na verdade ou eliminado do horizonte da percepção. O outro 
é negativizado, é demonizado. O outro precisa ser convertido, 
transformado ou, em alguns casos extremos, eliminado. O outro 
é o elemento complicador do fundamentalismo. Nesse proce-
dimento de exclusão do outro, ou de construção excludente do 
outro, os fundamentalismos – assim como todas as ideologias 
totalizantes – também se a( rmam.

Muito se tem repetido que o fundamentalismo é um fe-
nômeno próprio da modernidade, e uma reação a ela  (DUBIEL, 
1995; DREHER, 2002; WACHHOLZ, 2011). É precisamente 
nesse ponto que eu vou deter o restante da minha contribuição. 
De fato o fundamentalismo é um fenômeno resultante da mo-
dernidade, porque representa uma forma de se colocar perante 
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a con� guração do pluralismo própria da modernidade. É claro 
que pluralismo cultural, étnico e religioso sempre existiram em 
culturas, sociedade e épocas diversas, assim como sempre se � -
zeram necessárias formas de se negociar esses pluralismos. Es-
sas formas de administrar o plural são caracterizadas por níveis 
diferentes de interação, aceitação e resposta. A reação pode ser 
positiva ou negativa, amável ou hostil, mas estratégias de convi-
vência sempre foram imperativas.

A forma como o fundamentalismo administra a sua re-
lação num contexto de pluralismo – religioso ou não – é comple-
tamente determinada por fatores que são engendrados na mo-
dernidade e esses fatores dão as características, o tom e a cor do 
fundamentalismo como o conhecemos hoje. Nessa perspectiva, e 
à guisa de um exercício de re� exão, proponho que consideremos 
uma questão paralela ao advento do fundamentalismo, a saber, o 
desenvolvimento das democracias modernas.  A proposta é jus-
ti� cada porque alguns dos fenômenos nessa esfera podem ilu-
minar possíveis caminhos tanto para o avanço do entendimento 
dos fenômenos classi� cados como fundamentalistas quanto para 
a promoção de um diálogo construtivo.

A questão a ser considerada é a proposta de Tzvetan 
Todorov (2012) em Os inimigos íntimos da democracia, sobre 
como as instituições democráticas da modernidade engendram 

elas mesmas as sementes dos seus maiores inimigos, de suas 

maiores ameaças. Nesse contexto, Todorov a� rma que o mundo 
moderno gerou basicamente três ondas de “messianismo políti-
co”, isto é, de salvação absoluta por meio da política. A primeira 
seria a das guerras revolucionárias e coloniais, que buscaram dis-
seminar os ideais nascidos no contexto da Revolução Francesa; 
a segunda seria a do Comunismo no século XX; a terceira forma 
seria o que Todorov chama de “a imposição da democracia pelas 
bombas”, isto é, a imposição da democracia no modelo norte-
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-americano, isto é, da sua disseminação pelo mundo por meio 
do uso da força.

Muito se tem pensado sobre a forma como a terceira 
onda de messianismo da tipologia de Todorov está relacionada 
à ascensão paradoxal do fundamentalismo tanto no contexto do 
cristianismo norte-americano, quanto no contexto islâmico nas 

nações do chamado mundo árabe, particularmente a partir da 
segunda metade do século XX. É fácil ver como, por exemplo, a 
teoria do choque de civilizações de Samuel Huntington (1996) 
informa não apenas muito da política externa norte-americana, 
mas também a forma como a mídia evangélica e a própria teolo-
gia evangélica se constituem – além da forma como o fundamen-
talismo islâmico é pensado e percebido.

Conversamente, também se tem falado como este tipo 
de messianismo político fomenta uma reação da parte daqueles 
que sofrem sua imposição e não percebem sua in0 uência e atua-
ção como bênçãos, mas como opressão e confronto. No caso em 
questão, os fundamentalismos islâmicos aparecem como exem-
plo central de uma reatividade.

Este último ponto é signi5 cativo por nos fazer pensar 
no fato de que o fundamentalismo é fortemente reativo. Sendo 
um fator importante para a construção de identidades, é percep-
tível que ele encontre em um ambiente de hostilidade e ameaça 
as próprias condições de seu fortalecimento, reprodução e per-
petuação.

Bem mais difícil é perceber e reconhecer a forma como 
esses mesmos dogmas, esses mesmos messianismos políticos 
afetam também a nossa proposta de solução ao fundamentalis-
mo. Porque às vezes o nosso discurso antifundamentalista tam-
bém pode carregar nele mesmo o germe que perpetua o fun-
damentalismo. Voltando às categorias todorovianas, podemos 
dizer que nosso discurso antifundamentalista está próximo da 
primeira forma de messianismo político, a das guerras pós-
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-revolucionárias. Assim como os revolucionários, a academia 
se entende como detentora de uma ideologia importante, boa e 
verdadeira. Assim assumimos muitas vezes o papel de “educar” 
os fundamentalistas.

Nessa concepção, a “reeducação” dos fundamentalistas 

se aproxima de um processo civilizatório: É preciso “civilizar” 
os fundamentalistas para que eles possam participar da moder-
nidade. Em muito do nosso discurso acadêmico, a resistência 
fundamentalista a essa iniciativa “humanizante” não passa de 

obscurantismo. Meu ponto é que esta atitude pode seriamente 

di� cultar o processo de diálogo e de construção de uma socie-

dade genuinamente plural e livre de fundamentalismos nocivos. 

Isto porque se o fundamentalismo justamente é uma reação à 

forma como a modernidade se constitui em um discurso totali-

zante, e pode ser compreendido como uma busca de identidade 

que se opõe a essa ideologia, como poderemos construir pontes 

de diálogo se reproduzirmos o mesmo discurso totalizante da 

“reeducação” do fundamentalista?

A alternativa possível

Entendo que existam alternativas e caminhos para que 

se promova o diálogo e se alimente um pluralismo saudável de 

forma a, por assim dizer, cortar o oxigênio do fenômeno de ra-

dicalização intransigente que denominamos fundamentalismo. 

Para tanto, é preciso abandonar a postura do que podemos cha-

mar de um antagonismo simples – também conhecido como 

intolerância. Uma vez que reconhecemos o fundamentalismo 
como um problema, devemos também perceber que a forma de 

combatê-lo é rejeitar não apenas suas manifestações concretas, 
mas acima de tudo o tipo de lógica combativa e militante que o 
fomenta. Fóruns como o Fundamentalism Project ou o congres-
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so da ANPTECRE justamente são um passo importante porque 
nesse contexto é possível cultivar tanto o diálogo quanto novas 

abordagens ao fenômeno religioso, de forma que a academia 

possa genuinamente contribuir para a construção de novos dis-

cursos sobre o fundamentalismo.

Podemos ainda propor alguns caminhos possíveis que 

possam contribuir para a construção desses espaços de diálogo. 

Um deles pode ser o de desenvolver trabalhos e pesquisas sobre 

instâncias concretas de diálogo inter-religioso, preferencialmen-

te aquelas que fujam do nosso contexto da modernidade a ( m 

de que possamos ver como, em outras situações, a pluralidade se 

con( gura e se vivencia.  Nessa observação da história do relacio-

namento entre religiões, da historia das diversas con( gurações 

do pluralismo, encontraremos outras formas de estabelecimento 

e construção de diálogo, talvez superiores às que temos experi-

mentado hoje em dia.

Poderíamos observar, por exemplo, como judeus, ára-

bes e cristãos conviveram por séculos em Jerusalém antes da 

queda do império Otomano e que tipo de estratégia de nego-

ciação (pré-moderna e por tanto anterior à ascensão dos funda-

mentalismos modernos) permitiu essa convivência. 

Com efeito, um ponto de re2 exão surge quando olha-

mos para o mais antigo exemplo registrado de um diálogo inter-

-religioso do contexto especí( co das relações entre judaísmo e 

cristianismo: O Diálogo com Trifão, de São Justino Mártir (sécu-

lo II EC). O tom polêmico do diálogo, com que Justino tenta pro-

var seu entendimento da veracidade do cristianismo, por vezes 

obscurece a forma como o texto revela intricadas relações entre 

judeus e cristãos e entre ambos os grupos e a complexa gama de 

situações sociais em que eles se encontravam. Além disso, chama 

a atenção como em meio às acusações e vitupérios que, inevita-

velmente, acompanham este tipo de polêmica, podem ser encon-

tradas tentativas de entendimento e mesmo aceitação do outro. 
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Ao � m do diálogo, Justino não consegue a desejada conversão de 

Trifão e seus companheiros e se despede a � m de seguir viagem. 
Podendo ter concluído o texto com a narrativa de uma conver-
são miraculosa destes judeus ou com o tom polêmico que carac-

teriza tantos discursos apologéticos e proselitistas, Justino cons-
trói personagens que, mesmo não aceitando a verdade proposta 

por ele, se despedem desejando segurança em sua viagem e lhe 
rogam que, quando tiver partido, não hesite em lembrar-se deles 

como amigos (JUSTINO DE ROMA, 1995, p. CXLII).

Considerações � nais

A academia desempenha um papel fundamental na 

construção de um entendimento sobre os diversos fenômenos 
que designamos com o epíteto comum de fundamentalismo. 
Entretanto, as limitações inerentes a seus métodos e abordagens 
podem se constituir em pontos cegos para que se compreenda 
não apenas a essência desses fenômenos, mas algumas de suas 
dimensões intangíveis, como a das experiências concretas da-

queles que se situam dentro dos fundamentalismos e para quem 

estes movimentos promovem sensos de identidade e de estabili-

dade cognitiva e afetiva.

Até que ponto categorias como modernidade, naciona-

lismo, resistência, movimentos sociais, Estado, secularização, es-

pecialmente quando entendidos no âmbito das limitações teóri-

co-metodológicas da academia ocidental realmente traduzem de 

forma adequada as experiências e autoentendimento dos grupos 

tidos como fundamentalistas?

A proposta apresentada aqui é simples. Para que a aca-

demia possa de fato contribuir com o diálogo inter-religioso, 

precisa desenvolver abordagens mais construtivas, que passam 

necessariamente pelo cultivo de uma atitude menos combativa 
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e mais dialógica. Ainda que se reconheça os pontos negativos 

dos fundamentalismos, uma atitude de exclusão a priori do ou-

tro, no sentido de falhar em conhecê-lo, em compreender seus 
posicionamentos e se colocar em uma posição de superioridade 

só tem a alimentar esses pontos negativos. Além disso, coloca a 
própria academia na posição análoga de ser mais uma ideologia 
totalizante e excludente. Existem exemplos na história do diá-
logo inter-religioso em que estratégias de negociação para além 
das conhecidas na modernidade foram utilizadas. Observar es-
sas instâncias pode oferecer novas visões sobre a relação entre 
convicções e diálogo, resistência e aceitação, fundamentalismos, 
identidades e alteridade.

Outra estratégia diz respeito ao cultivo de um posicio-
namento que intencionalmente se recuse a sucumbir ao impulso 
da mera classi) cação do outro, principalmente quando essa clas-
si) cação se limitar à reprodução de estereótipos e reducionismos 
que apagam o fato que estamos lidando com pessoas reais. Para 
que haja a promoção do diálogo no contexto acadêmico é pre-
ciso que exista também a predisposição ao diálogo interpessoal 
concreto. Tomando a licença de saltar fora do discurso acadê-
mico por um momento, a) rmo que a oportunidade de se travar 
esse diálogo concreto está imediatamente disponível a todos. O 
diálogo com aqueles que pertencem aos grupos ditos funda-
mentalistas é fácil, dada a prevalência dos fundamentalismos na 
sociedade contemporânea, porque provavelmente conhecemos 
alguém que se insere em algum desses grupos. Todos nós temos 
alunos, colegas, parentes ou amigos fundamentalistas. Para além 
de todas as propostas teóricas e metodológicas que podemos de-
senvolver na academia, no ) nal das contas nada vai substituir 
você de fato dialogar com o outro, e assim tentar entender a ló-
gica do seu pensamento, as estruturas de seus afetos. É essa a 
melhor forma de explorar caminhos e alternativas de interação, 
de entendimento, de mudança, de transformações possíveis. Em 
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última instância, nada substitui o contato com gente. E como já 
cantava Caetano Veloso: “gente é muito bom”.
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 O SAGRADO ENTRE E ALÉM 

DAS RELIGIÕES: UM BREVE ENSAIO 

ANTROPOLÓGICO

Prof. Dr. Emerson José Sena da Silveira 
UFJF

Revisitado um sem número de vezes, o termo “sagra-
do”, permanece como totem para algumas tribos de cientistas da 
religião e como artefato arqueológico para outras. Entre idas e 

vindas, seu constante uso para designar experiências Sagrado, 
religião, experiência religiosa e religiosidade são conceitos que 

designam realidades diversas, social e culturalmente, bem como 

tradições teóricas distintas.

Por uns é defendido, por outros é repelido, mas volta e 

meia ele é visto andando entre os homens e mulheres. Alguns di-

zem tê-lo visto lançando ( ertes com a cultura de consumo ou na-

vegando nas novas redes eletrônicas; outros dizem que se escon-

deu na utopia biogenética da saúde ou ainda, entrando e saindo 
em rituais mágicos e religiosos, a torto e a direito, em todas as 

famílias religiosas, dentro de templos monumentais, barracões 

de zinco shoppings centers, nas ruas, em marchas cristológicas 
ou vadiando por aí. E, ao seu encalço, caçadores de borboletas 

com / nas redes epistemológicas ou hackers re/ nados criptogra-
fando bytes místicos.

Diante do tiroteio de fenômenos empíricos e das dis-

putas semânticas, teima uma pergunta: o termo “sagrado” ainda 
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tem fôlego hermenêutico na contemporaneidade do fenômeno 
religioso? Quando o mercado, o consumo, o shopping center, o 
videogame e o espaço cibernético são vistos como símbolos e/ou 
locais do novo sagrado na sociedade capitalista, em oposição ao 
velho sagrado, então o que é sagrado, o que é o sagrado?

É difícil tomar este termo entre as mãos, deixa-lo � uir 
entre os lábios e estalar nas palavras, ambíguo que é até os ossos. 
Supõe tanto separação, quando contato; tanto vertigens endoide-
cidas, quanto disciplinas pétreas. Nele cabem sentidos ambíguos 
e paradoxais; habitam-no as religiões, mais ou menos institucio-
nalizadas, esgueiram-se, entre suas dobras, ortodoxias, hetero-
doxias, terreiros, altares e cantos. 

O sentido da palavra sagrado (apartado, separado) tem 
suas raízes � ncadas no mundo indo-europeu, nascido de vivên-

cias históricas e culturais singulares. Projetada como índice uni-

versal por estudiosos da cultura semita, a palavra “sagrado” foi 

abraçada por � lólogos, historiadores, sociólogos, teólogos e fe-

nomenólogos. Tornou-se mensurador das experiências do além, 
da transcendência, sobrenaturais e místicas.

Alguns dizem que é de um sagrado fundamental que as 
promessas de salvação ricocheteiam moral conservadora sobre 
os parlamentos e legislativos, tornando-a um arbusto chame-
jante diante do qual as sandálias das minorias sociais devem ser 
postas de lado. Um sagrado de dois gumes, o impuro e o puro, a 
sombra e a luz, o verso e o reverso. 

Contaminação, por um lado, com um longo des� le de 
rituais, mitos e cosmologias de puri� cação, exorcismo e afasta-
mento; contágio por outro, com um rico cortejo de rituais, mitos 
e cosmologias do transe, possessão e êxtase.

O sagrado sempre trafega nos trilhos da história e da 
cultura, das tradições e inovações religiosas. É veiculado, e ino-
culado, nos e pelos desejos de homens e mulheres, ricos e pobres; 
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das classes trabalhadoras e burguesas, das castas ou estamentos 
patrimoniais. 

Para alguns, a religião é pálido re$ exo do sagrado selva-

gem, que volta e meia espoca no grito extático dos pentecostais, 

na gira atrevida das danças afro-brasileiras, no silêncio aveluda-

do das iogas, no caleidoscópio psicodélico new age, nos latinó-

rios tradicionalistas, na cristalina mensagem dos espíritos ou do 

Espírito Santo, movendo os sapatinhos de fogo ou as correntes 

de prosperidade.

Assim, é na modernidade moderna, que o religioso os-

cila entre a fala ritual, performática e oracular e a racionalidade, 

desencantada e re$ exiva. Tal oscilação é fruto de transformações 

da sociedade ocidental, como a consolidação de novas estruturas 

sociais e políticas, a expansão da ciência experimental e a expan-

são da cultura escrita, possibilitando a criação de novas herme-

nêuticas. 

Nas sociedades modernas, a identidade religiosa ou es-

piritual de massas é um horizonte simbólico importante, media-

do por uma cultura do consumo, de origens românticas (CAMP-

BELL, 1997) a ética romântica e o espírito do capitalismo Porém, 

as massas, classes e grupos sociais, apesar dos experimentalis-

mos, não querem perder totalmente de vista a identidade norma-

tiva e daí a resistência em negá-la ou vê-la denegrida por outros 

(TAYLOR, 2010). Por isso, o marco identitário normativo-onto-

lógico ainda é importante para muitos indivíduos e grupos em 

sua busca de âncoras sociais para o sagrado.

Por isso, um ponto importante na produção do sagrado 

nos discursos religiosos são os circuitos e os tráfegos simbólicos 

(transmissão, reprodução, continuidade e descontinuidade) en-

tre rituais e mitologias. 

A cultura digital, o midiativismo e as estratégias de 

apropriação de ferramentas tecnológicas das redes, como o Fa-
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cebook, Twitter e outras, para causas e objetivos religiosos, im-
plodem as distinções entre espaços culturais e religiosos, entre 
semânticas seculares e não-seculares. Daí reemergem as micro 
contaminações entre semânticas diferentes, fecundando pensa-

mentos religiosos e sociais com novas terminologias, territórios 

e fronteiras. 

Nesse sentido, a globalização econômico-� nanceira, em 

compasso-descompasso com a globalização cultural, e os conse-

quentes � uxos derramados sobre a religião, e desta para outras 

esferas do social, geram e multiplicam precariedades sociais e 

existenciais, mas também geram novas dinâmicas de busca, re-

sistência e vivência social e religiosa do sagrado.

Perante a rotina da modernidade moderna, instalaram-

-se novas dinâmicas de resistências, criações e invenções discur-

sivas com o seguinte horizonte: universalização dos meios de 

produção capitalista mercantil e infraestrutura pública; consti-

tuição de novos circuitos e mercados de bens e serviços (emer-
gências dos mercados simbólicos); emergência de intelectuali-

dades (religiosas e não religiosas) paralelas à universidade com 
possibilidade de apropriação tecnológica (so� ware livre, códigos 

abertos, cultura digital). 

Por isso, os neoconservadores no campo da religião e 

da sociedade, desejam reinventar antigas fronteiras. Nostalgia da 

tradição. E é o que se põem a fazer, favorecidos paradoxalmente 

com as novas mídias e a ampliação do espaço público, pois assim 

os discursos circulam com rapidez, intensidade e ressonância. 

Observe-se, entretanto, que as formas e velocidades de 

interpretação e de ação religioso-política variam enormemente. 

As variáveis socioculturais e biográ� cas (escolaridade, renda, 
região e outras) modulam ritmos de absorção, recusa, comple-
mentação, oposição e ressigni� cação de fronteiras e experiências 
espirituais entre grupos e famílias religiosas.
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Nesses novos contextos, as mesclas entre discursos ope-
ram freneticamente, aproximando cosmologias religiosas e mo-
rais. Em tal ambiente de ! uxos, as religiões dissolvem-se em mi-

ríade de atores e discursos, mas ao mesmo tempo, galvanizam-se 

em redes e troncos, enfeixados por elementos discursivos co-

muns. Portanto, parece haver um processo de transversalização 

de tópicos discursivos que emergem em eventos, ações e falas de 
líderes e grupos religiosos. 

Podem-se observar pelo menos dois grandes conjuntos 
de tópicos semânticos que circulam entre as religiões no Brasil 
contemporâneo, com variações, é claro, mas pelo qual o sagrado 
bifurca sua língua: dinheiro e prosperidade de um lado, e de ou-
tro, corpo, felicidade e bem-estar.

Sobejamente conhecidos são os discursos e gestos dos 
líderes evangélicos neopentecostais exaltando a prosperidade 
e o dinheiro. Os rituais são criativos e as releituras da Bíblia se 
parecem com hermenêuticas pós-modernas. Por isso, não custa 
lembrar uma das míticas origens dessa teologia, a frase atribuída 
a um convertido ao evangelismo norte-americano e posterior-
mente participante de uma seita gnóstica cristã (Ciência Cristã): 
“O que eu confesso, eu possuo”. 

A ampliação e a circulação da noção de prosperidade 
atingem outras searas, como as espíritas, herdeiras da descon-
/ ança católica em relação ao lucro capitalista. Com isso, práticas 
sociais são rede/ nidas. Com títulos como “a senhora dos espíri-
tos” ou “o império espírita”, a revista Isto É entrevistou em maio 
de 2013, a famosa médium Zíbia Gasparetto e fez uma provoca-
tiva pergunta sobre dinheiro e mediunidade. Ela respondeu: “O 
que essas pessoas têm contra o dinheiro? [...] O dinheiro é do 
mundo! E / ca aqui. A gente responde pelo que faz com o dinhei-
ro e eu estou fazendo bom uso dele”. 
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As ideias de felicidade, bem-estar e cura são cotidia-
namente ditas e reditas, circulando em livros, canções, cultos e 

pregações de padres, pastores, lideranças umbandistas, candom-

blecistas, espíritas, new age ou terapeutas esotéricos entre outros. 

Ser feliz é direito, mandato divino ou quase obrigação. Ser feliz é 
sagrado, sagrado são os direitos do indivíduo e do corpo. Profa-
na são as intervenções institucionais da norma religiosa na vida 

pessoal. 

Do ponto de vista institucional, a relação se inverte: sa-

grados são os mandatos divinos, mediados pelos profetas, sacer-

dotes e magos, profanos são os desejos pessoais. Mas as coisas 

se misturam, trocam de lugar e o lugar das trocas emerge como 

locus identitário maior na sociedade contemporânea.

Por isso, nos espaços religiosos brasileiros, letras de 

canções gospel, mantras hindus, pontos de umbanda, entre ou-

tros, expressam rede" nições semânticas que enfatizam a alegria, 

o bem-estar, a superação do sofrimento e da dor, constituindo o 

corpo como índice e critério de espiritualização. O sagrado está 

no corpo, é o corpo, imantado por cinestesias, visões, audições, 

sabores e humores. 

Alguns veem nisso o recuo da grande teodiceia ociden-

tal do sofrimento em detrimento de uma orientalização do Oci-

dente (CAMPBELL, 1997). Esta “orientalização” signi" cou mais 

do que a entrada de práticas e discursos orientais, mas a reati-

vação de correntes subalternas e subterrâneas de práticas e dis-

cursos religiosos gestados no Mundo Ocidental, mas impedidas 

de circularem pela preeminência das grandes narrativas cristãs e 

cientí" cas.

Por outro lado, a ampla e crescente mixagem de gêneros 

estilísticos e pluralismos metodológicos nas academias e locais 

de produção do saber autorizado cienti" camente, indica que a 

circulação das linguagens encontra-se desterritorializada, ao 
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mesmo tempo em que surgem necessidades de reterritorializa-
ções do discurso, da linguagem e dos atores sociais. 

Há, portanto, constantes esforços para reterritorializar 

os marcos do discurso religioso e cientí% co, centralizando-os, se-
não em instituições, ao menos em ancoradouros supostamente 

ao abrigo das ' utuações retóricas e sociais trazidas pelas lutas e 
tensões que esta época contemporânea abriga e estimula.

Assim, grupos religiosos cristãos (católicos e evangé-
licos) incrustam-se no aparelho estatal (legislativo, judiciário e 
executivo) e na sociedade civil, disseminando avaliações mo-
rais e lutando contra a suposta perda da memória ancestral do 
cristianismo e da ligação inextirpável, aos olhos conservadores, 
entre nação, ordem moral, família e direitos naturais. Essas cris-
talizações estão em estado de tensão com outras visões políticas, 
sociais e religiosas ligadas a diferentes grupos religiosos e não-
-religiosos, acelerando o desencaixe ente pertencimento, refe-
rência identitária e crença.

Dessa forma, a atual dinâmica social-religiosa oscila 
entre “a autoridade peremptória, de um lado, e a autossu% ciên-
cia, do outro; ou a pura autossuspeição ou total autocon% ança” 
(TAYLOR, 2010, p. 601). 

Nas religiões cristãs, doutrinas de salvação pentecostais 
e neopentecostais são vistas como ponta de lança da identidade 
moderna e autocentrada: o indivíduo, em seu self, torna-se o ló-
cus da batalha pela salvação, palco em que a transcendência di-
vina digladia-se contra forças demoníacas. Por outro lado, nesse 
vasto paroxismo de intercruzamentos, os desdobramentos dos 
processos culturais no Brasil induzem a se perguntar pela pere-
nidade e coerência dessas tendências e imagens: se, no exorcis-
mo, por exemplo, o culpado não é o indivíduo, mas o demônio, 
essa desculpabilização é paradoxal, já que, pelos princípios da 
modernidade protestante clássica, a consciência e a responsabili-
dade cabem ao indivíduo. 
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Paralela à crescente importância da religião do self, que 
perpassa diversas religiosidades, principalmente após a crítica 
pós-moderna às grandes narrativas, inseridas, paradoxalmente, 
no � uxo da pulsão romântica, vicejam as tentativas de eclipsar as 
dualidades semânticas multiplicam-se: corpo/mente, sociedade/

indivíduo, sagrado/profano, ação/estrutura.

Formam-se padrões que se “atravessam no caminho das 

constelações tradicionais” (TAYLOR, 2010, p. 603). Com isso, 
muitas outras variações são produzidas, e ao lado do crer sem 
pertencer, cresce o pertencer sem crer. 

Contudo, a relação de pertença é complexa e as radica-
lizações discursivas feitas na contemporaneidade permitem vir à 
baila exemplos de compromissos subterrâneos. Afeições e desa-
feições cruzam céus institucionais, movendo � uxos de entrada, 
saída e permanência de grupos e indivíduos em determinados 
etos religiosos, ou a circulação em espaços ampliados. Sagrado e 
profano em desconcerto, conectados pelos indivíduos. É o caso 
da reação de católicos franceses diante de uma campanha, in� a-
mada e radical, da Igreja Católica francesa contra o casamento 
gay. Alguns deles, homossexuais que viviam há anos com seus 
companheiros, afastaram-se e manifestaram raiva. Segundo a re-
portagem do Jornal Le Monde:

Julien resistiu ‘o máximo possível’ e, depois, há dois 
meses, esse católico praticante não conseguiu mais. ‘Eu deixei 
de ir à missa. Não aguentava mais paroquianos que distribuíam 
pan� etos para a Manifestação para Todos – Manif ’. Recentemen-

te, o jovem homossexual, unido ao seu companheiro há vários 

anos, deu um novo passo: ‘Eu interrompi a minha transferência 

bancária automática em favor da Igreja’. Uma maneira radical de 

expressar a sua raiva contra a Igreja Católica, que, há nove meses, 
‘se mobilizou contra o casamento para todos, sem se preocupar 
com os homossexuais, mostrando um rosto profundamente ex-
cludente’.  
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A tensão aumenta quando discursos religiosos norma-
tivos, vocalizados por grupos políticos, pretendem fazer eco a 
uma “antiga obsessão do cristianismo latino: cimentar com pre-
cisão última, inalcançável e no & nal, autodestrutiva, as bases da 
autoridade & nal, imutável e inerrante. Seja ela a [...] decisão pa-
pal ou uma leitura literal da Bíblia” (TAYLOR, 2010, p. 601).

Dessa forma, as trajetórias dos indivíduos, grupos e 
comunidades, bamboleiam entre a dureza do dogma e a radi-
calidade da hiperindividualização. Descon& ança do indivíduo, 
suas emoções e seu self, por um lado, e por outro, exaltação das 
singularidades individuais, da escolha e certeza da experiência 
pessoal. 

Por outro lado, com suas complexas relações e facetas, 
a situação de pluralismo institucional e secularização tornou-se 
uma plataforma não apenas heurística, mas também política e 
normativa. Portanto, é possível falar de modernidade religiosa 
em que a religião, de& nida como um empreendimento de trans-
missão e perpetuação da memória de um acontecimento funda-
dor, muda profundamente sua função, seu papel e suas orienta-
ções (HERVIEU-LÈGER, 2008). 

A linha crente ou linhagem religiosa, que liga o acon-
tecimento fundador do passado à vivência de sua memória no 
presente, sofre rupturas. Fratura-se a distância que liga o passado 
mítico, percebido como real pelos crentes, ao presente momento, 
visto como continuidade que caminha para um futuro, almejado 
como realização plena do passado (HERVIEU-LÈGER, 2008). 

Imersa num mundo governado pelo imperativo da mu-
dança e da inovação – que atravessa de alto a baixo as classes e 
as relações sociais, políticas, culturais e econômicas das socieda-
des ocidentais – a religião (e suas instituições), empreendimento 
marcado pela busca da continuidade, vê-se atravessada por for-
ças centrípetas e centrífugas.
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Contudo, é preciso lembrar que toda religião implica 
uma mobilização da memória coletiva, constituindo-se num dis-
positivo prático, simbólico e ideológico a partir do qual a cons-
ciência individual e coletiva de pertença a uma linha de crença é 
constituída, estabelecida e controlada. Se, por um lado, a trans-
missão ou continuidade de uma tradição religiosa não signi� ca 
imutabilidade, por outro, implica a ocultação das rupturas que 
a linha crente sofreu ao longo da história (HERVIEU-LÈGER, 
2008). 

As disputas dos muitos grupos religiosos em torno 
da memória autorizada (memória hegemônica e legitimada da 
maioria dos crentes), bem como as disputas em torno da auten-
ticidade dessa memória ou de sua restauração, expressam essas 
irrupções ou disjunções históricas (HERVIEU-LEGÈR, 2008). 
Embora os crentes vejam sua linhagem como imutável, legítima, 
autêntica e unívoca, as outras linhagens lhes parecem mutáveis, 
bastardas, inautênticas e plurívocas. 

Nos tempos moderno-secularizados, favoráveis à histó-
ria, à racionalidade formal-instrumental, à pluralidade norma-
tivo-cognitiva das esferas institucionais (arte, ciência, política, 
economia) e à ascensão do indivíduo (vontade, inteligência e 
emoção) como centro decisório maior, entra em crise o oculta-
mento da mudança empreendido pelas tradições religiosas. 

As quatro lógicas articuladas pelas instituições religio-
sas no empreendimento de ocultar ou deter a mudança tornam-
-se polos autônomos de produção identitária grupal e individual: 
a lógica ética (universalismo da mensagem religiosa); a lógica 
comunitária (vivência grupal e local da mensagem universal); a 
lógica emocional (experiência imediata da emoção religiosa ori-
ginal); e a lógica cultural (aparato de mediação da emoção reli-
giosa e sua perduração) (HERVIÈU-LEGER, 2008). 
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Na modernidade religiosa, formam-se dois eixos fun-
damentais de tensão na articulação histórico-social das quatro 
lógicas: o eixo ético-comunitário e o eixo emoção-cultura. Os 
processos secularizantes enfraqueceram os controles institucio-
nais usados pelas instituições para que as tensões fossem conti-
das e administradas. Em torno das quatro lógicas, novas possibi-
lidade de crer e pertencer foram efetivadas: crer sem tradição e 
pertencer sem crença (HERVIEU-LÈGER, 2008).

A despeito disso, é preciso cuidado na utilização de tais 
parâmetros para interpretar a realidade latino-americana e bra-
sileira. Ao se analisar o panorama da América Latina, consta-
tam-se fortes descompassos entre tradição, modernismo cultural 
e modernização socioeconômica bem como entre as trajetórias 
de formação e constituição dos estados, sociedades e mercados. 
Dessa forma, as relações entre a esfera pública, a esfera privada e 
a cultura (religião inclusa) são complexas e heterogêneas, discre-
pantes dos padrões eurocêntricos de mudanças socioculturais, 
econômicas e religiosas (CANCLINI, 2000; MONTERO, 2006). 

É nesse contexto que, no campo do espaço público 
brasileiro, os processos de produção e legitimação de identidades 
grupais e individuais conectam-se às dinâmicas das religiões e 
suas disputas de capital simbólico. No âmbito das mudanças 
sócio-religiosas, a acelerada destradicionalização (ou perda da 
cultura católico-afro-brasileira) e a ascensão do individualismo 
moderno (ou cultura moderna da escolha individual) parecem 
constituir-se no movimento central. Todavia, as possibilidades 
semântico-sociais de interação entre sociedade, religião e cultura 
não se esgotam no trânsito da tradição rumo à modernidade. 

Assim, é preciso re7 etir sobre a queda da hegemonia é 
um fato empiricamente demonstrável por pesquisas e censos do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra9 a e Estatística): em 1872, 
99,7% da população declaravam-se católica; em 1970, 91,8%; em 
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1980, 88%; em 1991, 80%; em, 1994, 74,9%; em 2000, 73,6%; em 
2010, 64,6%1. 

O crescimento do número de evangélicos (pentecostais 
e neopentecostais) com amplo uso de estratégias de visibilidade 
e atuação pública, ao lado do crescimento dos sem-religião e das 
religiões mediúnicas (espiritismo kardecista) traça, em termos 
quantitativos, o panorama do campo religioso atual. Em termos 
quantitativos: em 2000, os evangélicos eram 15,4% da população, 
em 2010, 22,4%; os espíritas passaram de 1,3%, em 2000, para 
2,0%, em 2010; os umbandistas e candomblecistas * caram entre 
0,8%, em 2000 e 2010. 

Porém, se em termos quantitativos o cenário é de per-
das constantes, em termos qualitativos deve-se destacar as com-
binações e porosidades do catolicismo com outras famílias de 
crenças religiosas. Em 1998, o Instituto Gallup constatava que 
98,5% dos católicos acreditavam em Deus, mas 45,4% acredita-
vam em reencarnação, 49,6% em inferno, 61% em vida após a 
morte, 58,% em destino2.

Diante desse cenário, toma vulto um movimento mas-
sivo de religiosidades pentecostais e neopentecostais, na medida 
em que, desvinculando-se dos tradicionais laços, criando novas 
comunidades de adeptos, por meio da soberana vontade e esco-
lha individual (PIERUCCI, 2006). 

Nessa realidade de pura modernidade, num fazendo-se 
e desfazendo-se da tradição, o novo aponta para um questiona-
mento: será, simplesmente, a inauguração de um indivíduo mo-
derno, livre e soberano no campo religioso? Como as religiões 
tradicionais são afetadas por essas mudanças? Na passagem das 

1 Conferir: a) http://www.ibge.gov.br/canal_artigos/. Acesso: 30 de junho de 
2012; b) http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/. Aceso em 01 de julho de 2012.
2 Fonte: http://www.gallup.com/poll/trends.aspx. Aceso em 05 de julho de 
2012.
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tradições religiosas e político-econômicas, pode-se pensar no 

irreversível declínio das religiões étnicas e tradicionais em face 

das religiões universais e de conversão individual? (PIERUCCI, 

2006).

Concomitantemente a esse declínio, o quadro interno 

do catolicismo caracteriza-se por diferenciações culturais cres-

centes e porosas, de um lado, e de homogeneizações teológico-

-doutrinal-pastoral endurecidas, hierarquicamente centralizadas 

e não porosas, de outro. 

Assim, tanto no campo católico, quanto no religioso em 

geral, surgem movimentos simultâneos, intercruzados (dentro e 

fora dos grupamentos institucionais): por um lado, movimentos 

de distinção, multiplicação e rupturas; por outro, movimentos 

de indistinção, uni+ cação e de tendência homogeneizante. Há 

uma ‘neopentecostalização’ de várias religiões: expandem-se os 

moldes empresariais e midiáticos, que estruturam o modo de ser 

neopentecostal (CARRANZA, 2011). 

Os fenômenos de cruzamento, como hibridismo e orto-

doxia vividos no campo religioso estão relacionados à estrutura 

socioeconômica e política brasileira. Esta assume novos contor-

nos, funções e estruturações ao longo do século XX e início do 

século XXI. Intensas migrações urbano-rurais e mobilidades 

sociais, industrializações inovadoras e permanências atávicas 

atravessam o tecido social brasileiro: os segmentos, as classes, 

as regiões e os grupos (religiosos ou não) são conduzidos pelo 

ritmo assimétrico das racionalidades político-econômicas e 

simbólicas.

Dessa forma, a construção da identidade como tarefa 

empreendida, submersa nos atuais 8 uxos de mídia e consumo, é 

um trabalho religioso extenuante, já que as fronteiras entre a so-

ciedade, outros grupos religiosos e fenômenos sociais precisam 

ser recompostas a partir de diversas estratégias de diferenciação, 

por um lado, e indistinção, por outro.
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As crenças, junto com outros fatores sociais e simbóli-
cos, produzem ou inventam as realidades sociais às quais se refe-
rem, inclusive, a transformação da gramática em ontologia. Por 
exemplo, a crença na secularização, por parte de agentes sociais, 
igrejas ou academias tem um efeito social importante: o da pro-
fecia autocumprida, fenômeno sociológico largamente estudado. 
Essas crenças vocalizam-se em semânticas normativas presentes 
em discursos teóricos e religiosos. Ou seja, a crença na secula-
rização expressa um desejo e uma vontade, não somente uma 
realidade inalienável ou uma teoria austera e neutra. E é de se 
supor que a crença em contrário - na pós-secularidade, na pós-
-religiosidade ou na revanche do religioso - tenha os mesmos 
efeitos sobre a realidade social.

Mas, destacando interpretações alternativas, este texto 
concebe o discurso religioso como uma construção da lingua-
gem, in� uenciado por dinâmicas socioculturais que atravessam 
o campo das religiões e do social, e in� uenciando, por sua vez, 
esses mesmos campos. Um vaivém semântico ocorre: categorias 
religiosas são (re)apropriadas por discursos seculares e catego-
rias seculares são resini� cadas religiosamente.

E assim, emerge uma segunda observação: o discurso 
religioso está associado aos atores sociais que o assumem e o 
emitem, bem como aos canais de transmissão, validação e legi-
timação. Nesse sentido, todo discurso está ligado a um aparato 
institucional de sustentação e a mecanismos de controle, delimi-
tação e exclusão (FOUCAULT, 2010). 

Os comentários e glosas cumprem função essencial, em 
especial no âmbito da produção discursiva religiosa, de tal for-
ma que, no Mundo Ocidental letrado, as expressões religiosas 
encontram-se profundamente marcadas por esse aparato, con-
duzido por instâncias institucionais (casas, editoras, conselhos), 
não obstante o livre trânsito entre signos, signi� cantes, imagens 
e outros. Essa livre circulação semântica ocorre a contragosto 
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das instâncias de controle religioso institucional, e é uma carac-

terística da sociedade moderna, plural, urbana e globalizada, na 

qual a ampliação do espaço público, dos mercados sócio simbó-

licos e a estruturação sócio-política cumprem importante fun-

ção social de constituir a plausibilidade moderna. Mas, no atual 

contexto de profunda transformação social, com o esvaziamento 

do sujeito e a dispersão da autoridade é preciso considerar dois 

níveis de análise: o histórico (diacronia, mudança) e o estrutural 

(sincronia, permanência). 

No plano histórico situa-se a sociogênese das socieda-

des e nações, marcando o início de processos que se prolongam 

história afora, a longa duração. Nesse plano o discurso da origem 

é a origem de rea0 rmações, (re)atualizações e reiterações feitas 

ao longo da história social. A inauguração da hierofania, as ma-

nifestações divinas, as revelações da verdade precisam ser ditas e 

reditas constantemente, por isso a importância dos comentários 

e glosas de líderes, profetas, sacerdotes, leigos ou divinamente 

loucos.

No plano estrutural, situam-se as matrizes tradicionais 

de valores sócio religiosos, leitos sociais por onde correm os 

processos de interação entre religiões e sociedades. Nesse plano, 

cosmologias e simbologias assinalam a continuidade dos dis-

cursos religiosos como estruturas estruturantes, às quais grupos 

e comunidades em disputa, concorrência ou aliança, recorrem 

para rea0 rmar, fundar ou reformar sua identidade.

Ganha terreno, nessas con0 gurações adquire importân-

cia a dimensão da subjetividade, do self, do interior. Assim, em 

amplos movimentos religiosos, no interior do indivíduo, ou seja, 

em seu self, é experimentado, através da relação entre homem 

e natureza, por exemplo, um novo acesso ao sagrado, autêntico 

e experiencial. Com isso, têm-se, de um lado, experiências de 

ultrapassagem, comunicação com o além (do corpo, da socieda-

de, do tempo e de si mesmo); de outro, o desejo de tradição, de 
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sentir-se inserido em uma família venerável, num nobre passa-

do. Daí, seu caráter ambivalente na religião ou nas religiões: cen-

tralidade da experiência e da emoção, engajamento do corpo e 

dos sentidos, em chave não institucional e individual na religião 

e nas relações desta com a cultura e a natureza; racionalidades 

modernas, mecanismo de garantia da segurança ontológica, em 

chave institucional e comunitária na religião e nos contatos desta 

com a sociedade e a cultura.

De fato, na corrosão efetivada pelos poderes de solvên-

cia da modernidade, as buscas de fronteiras são ativadas e po-

dem ser traduzidas como o esforço para sistematizar sensações e 

cognições, bem como diminuir os pontos de fuga.

Dois movimentos, dois vastos continentes. De um lado, 

o self-sagrado, nas religiosidades new age e vicinais, totalidades 

porosas neo-românticas em redes de consumo e experimenta-

ção; do outro, os self-individuais, livres e rearranjados em novas 

comunidades de laços puramente religiosos, com vasta penetra-

ção nas religiosidades modernas racional-universalistas do tipo 

pentecostal e neopentecostal. 

Cabe uma indagação: trata-se mesmo de linhas de de-

marcação de� nidas e puras? No self-sagrado, a religião reencon-

tra-se com a ciência holística, e a emoção é a via de acesso ao 

fenômeno, é garantia de autenticidade da experiência. O consu-

mo e a experiência social de produção de individualidades são 

articulados em redes, mas singulares em suas trajetórias e com-

binações individualizadas. São também desamarrados de insti-

tucionalidades de� nidoras e de cânones.

Ambos os selfs se articulam em torno de outros cen-

tros de gravidade: comunidades de puro interesse religioso, num 

caso, e redes de experimentação, em outro. Resta saber se ambos 

bebem das mesmas fontes de desterritorializações e se em ambos 

há combinação de traços neorromânticos e traços da reação ou 

da con� rmação de � uxos de modernidade identitária.
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Entre os pentecostais e neopentecostais, um dos movi-
mentos mais ativos no campo religioso, a desvinculação dos la-
ços religiosos do passado ocorre em meio ao afeto sensível apru-

mado numa vida em busca da moral. Se, por um lado, a ética 
e a modernidade da religião universal de conversão individual 
são fundamentais, por outro lado, são importantes as emoções, 
as manifestações espirituais, os êxtases, os descendimentos do 
Espírito Santo, as revelações, os exorcismos desculpabilizadores 
(perda da centralidade do sujeito racional), as profecias (a voz do 
Outro, Outros ou de Deus, através de mim), os cânticos, a oração 
em línguas e as danças. 

Nem puro fulgor de destradicionalização, nem pura an-
tropofagia à brasileira. É nesse entrelaçado, na contemporanei-
dade brasileira, enredam-se o sagrado e as diversas ordens da 
existência social da ecologia ao consumo de bens e serviços. Por 
isso, a relação entre a singularidade local das con/ uências socior-
religiosas e a totalidade global das tendências modernas deve ser 
vista como processo de articulação das diferenças (SANCHIS, 
1997). 

Nas tramas da história e da sociedade, impensadas co-
nexões e arranjos com novas leituras podem ser trazidos à luz, 
irrigando antigos temas. E, assim, quem sabe, o sagrado nômade 
deixe à vista, suas rotas de peregrinação no mundo moderno.
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