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Prefácio
Convite para uma Viagem Surpreendente
 
Marcelo Barros1

Recentemente, uma agência de turismo inventou uma forma 
original de lucrar. Convidava pessoas a se inscreverem para uma 
viagem que prometia emoções e fecundas recordações, mas quem 
se aventurasse só sabia o destino no decorrer da própria viagem. Do 
mesmo modo, este livro que você começa a ler promete uma viagem 
e reúne duas paisagens bem diversas. A primeira é a do mundo das 
religiões, representado no fenômeno do pluralismo cultural e religioso. 
A segunda é o caminho feito pela humanidade e, especificamente, 
pelos Estados-membros da onu para definir o que todos concordam 

1 Teólogo e monge beneditino. Coordenador para a América Latina da Associação 
dos Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo (Assett).
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ser direitos fundamentais, inerentes a todo ser humano. É um livro 
construído em mutirão, por irmãos e irmãs, pesquisadores e pesqui-
sadoras na área das Ciências da Religião, professores e professoras 
em diferentes universidades brasileiras. É a segunda publicação desse 
grupo de estudos e tem como tema comum pluralismo religioso e 
direitos humanos. 

Em outros tempos, o título poderia ser Pluralismo religioso, direito 
humano. Os artigos aqui reunidos já supõem essa conquista adquirida. 
É certo que ainda existem no mundo países e sociedades nos quais o di-
reito à liberdade religiosa não é garantido. Mesmo em nações nas quais 
esse preceito é constitucional, na realidade, minorias religiosas são mal 
vistas e, às vezes, até perseguidas. Cristãos são agredidos em algumas 
regiões da Nigéria e do Egito. Muçulmanos são discriminados no sul da 
Índia. Siks e crentes da fé baha’i sofrem discriminações em países como 
o Iraque e a Líbia. Até aqui no Brasil, onde desde tempos coloniais, 
o caldeirão religioso sempre foi plural, quase a cada dia, registram-se 
casos de intolerância e discriminação contra comunidades religiosas 
de matriz africana. O mais grave é que esses atos de desrespeito ao 
pluralismo cultural e religioso são perpetrados em nome de Deus e do 
evangelho de Jesus. Neste livro, os/as articulistas apostam em responder 
a esse desafio por meio de uma discussão mais ampla. Cada um com 
o seu modo – e a partir de ângulos diversos –, parte do princípio de 
que se não se respeita todas as tradições culturais e religiosas, e não 
se busca entre elas um diálogo verdadeiro, dificilmente as sociedades 
encontrarão a paz e respeitarão os direitos humanos. Já na década de 
1990, Samuel Huntington, em seu livro O choque de civilizações e a 
mudança na ordem mundial (1997), defende que a força central que 
move as sociedades é a religião. Por isso, a partir do começo do século 
xxi, a motivação principal dos conflitos internacionais seria de fundo 
religioso. Mesmo se não concordamos com essa análise – que parece 
ocultar ou ao menos minimizar a crueldade do sistema imperial que 
pretende dominar o mundo economicamente e gera multidões de 
excluídos –, sem dúvida, este estudo revela a importância das religiões 
e do diálogo entre elas para a paz e a justiça no mundo. 
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Nas próximas páginas, os/as autores/as aprofundam a relação entre 
pluralismo cultural e religioso e a promoção dos Direitos Humanos. 

Cada um o faz a partir de uma síntese explícita, ou não, entre as 
ciências sociais como a Antropologia Cultural, a Sociologia da Religião 
e a Teologia mais aberta à realidade do mundo atual. 

Para você que se aventura por estes textos, é bom saber: quer 
queiramos ou não, no mundo inteiro, no campo ou na cidade, o 
pluralismo cultural e religioso é um dado da realidade. Também é 
importante que, de modo algum, esse pluralismo ameace ou abale a 
importância de cada tradição religiosa, mas ao contrário, a enriqueça. 

Ao possibilitar a convivência e o diálogo com outras tradições, 
cada uma é chamada a aprofundar o essencial que está na base da sua 
fé, a rever os erros e desvios cometidos na sua história e finalmente 
aprender umas com as outras que o Mistério é maior e abraça cada 
uma e a todas, mas sem se deixar dominar por nenhuma. 

As pessoas que vivem em contextos de tradição cristã e estudam 
esses temas sabem que, durante todo o século xx, de uma forma ou de 
outra, a teologia cristã ocupou-se com temas como “a morte de Deus” 
(Harvey Cox, A. T. Robinson e outros), a diferença entre religião e fé 
(Barth e seus discípulos), a proposta de demitologizar textos bíblicos 
(Bultmann), a necessidade de se pensar um Cristianismo adulto e 
libertado de um deus tapa-buraco (Bonhoeffer) e o desafio de falar 
de Deus depois de Auschwitz. 

A partir da América Latina, a Teologia da Libertação e as teologias 
contextuais em todo o mundo, nos fazem perguntar como testemunhar 
o amor e a justiça de Deus em um mundo sem amor e sem justiça. 
Quem olha a vida e o mundo a partir dos empobrecidos descobre 
que, no decorrer da História, as Igrejas Cristãs, mas também outras 
religiões, como o Islã e o Hinduísmo, foram coniventes e algumas 
vezes até protagonistas de tragédias como a escravidão humana, as 
discriminações sociais e o patriarcalismo que oprime mulheres, mas 
também aliena os homens. E o mais triste é perceber que esses erros 
não ocorreram, como afirmava o Papa João Paulo ii, pelo pecado de 
alguns ou erros pessoais de um ou outro religioso. Infelizmente, foram 
pecados das Igrejas enquanto instituições. 
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Em março de 2017, o Papa Francisco recebeu no Vaticano Paul 
Kagame, presidente de Ruanda. Na ocasião, o Papa recordou o terrível 
massacre que ocorreu em Ruanda em 1994 e que matou mais de um 
milhão de pessoas. Ele, conforme registra a revista Nigrizia (maggio 
2017, p. 58) manifestou “a sua profunda dor pelo genocídio contra os 
tutsi (e também pelos hutu que foram assassinados). Renovou o pedido 
de perdão a Deus pelos pecados e faltas da Igreja e de seus membros, 
entre os quais, sacerdotes, religiosos e religiosas, que cederam ao ódio 
e à violência traindo a sua própria missão evangélica”.

Ao reconhecer isso, o Papa deu um passo a mais do que papas e 
bispos anteriores: reconheceu um erro da Igreja enquanto tal. É preciso 
ir além e ver uma das fontes importantes desses desvios. É preciso 
perceber que a intolerância contra o diferente e a rejeição ao plura-
lismo, assim como o desrespeito aos direitos do outro (negro, índio, 
mulher oprimida etc.), no mundo religioso dogmático, seja cristão, 
seja judeu, seja muçulmano, não são apenas erros de pessoas menos 
fieis à missão. São decorrências de uma teologia e de um modo de ver a 
espiritualidade sacral, mítica e culturalmente aristocrática, ainda hoje 
vigente em muitas estruturas das Igrejas cristãs e de outras religiões. 

No que diz respeito ao Cristianismo, Luis Carlos Susin (2008, p. 
192- 193) tem razão ao afirmar: 

A autocrítica da Teologia cristã, na segunda metade do sé-
culo xx, além de sublinhar sua associação histórica a uma 
ontologia de guerra, a uma metafísica de poder, à opressão 
patriarcal, a uma cultura que se pretendeu universal, com 
um monoteísmo que derivou para o transcendentalismo 
e suprimiu alteridades, também se estendeu à sua postura 
antiecológica.

Ao ser convidado pelos autores e pelas autoras para prefaciar este 
livro, minha primeira reação é de profunda gratidão pela honra que 
tenho em referendar um livro desses irmãos e irmãs que, para mim, 
são mestres e mestras na arte de unir teologia contextual, libertadora 
e pluralista com o melhor das Ciências da Religião. No entanto, mais 
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ainda, alegra-me a convicção de que esta reflexão, aqui elaborada por 
vários autores/autoras, cada um/uma a partir de um ângulo diferente, é 
importante e urgente para abrir as diversas religiões a novos paradigmas 
culturais e sociais, hoje, necessários para relacionar a fé com a vida 
atual do mundo e a libertação de todos os empobrecidos e excluídos 
por essa sociedade dominadora. 

Em 2004, um dos filmes que mais provocou tumulto em Cannes 
foi Le grand Voyage (A grande viagem). De produção francesa e direção 
de Ismael Ferroukhi, natural do Marrocos, o filme conta a história de 
Reda, um jovem marroquino que vive no sul da França e é forçado 
a acompanhar seu pai numa longa viagem de carro até   Meca. A 
dificuldade de diálogo entre os dois universos – a cultura religiosa 
do pai e o novo mundo ao qual pertence o filho, que só tem como 
alternativa crer ou não crer – é mostrada no filme. 

Penso que, ao ler os diversos textos aqui apresentados, vocês 
descobrirão o que Andres Torres Queiruga, José Maria Vigil, entre 
outros, chamam de “paradigma pós-religional”. Não se trata de um 
pós-religioso e sim da possibilidade de pensar a fé e a espiritualidade, 
seja cristã, islâmica, budista ou qualquer outra religião, a partir de 
uma cultura não religiosa ou, ao menos, não presa às expressões cul-
turais da sociedade rural na qual a religião até aqui se expressou. Nos 
meios latino-americanos, vários companheiros acreditam que isso é 
um assunto pertinente na Europa ou em um mundo secularizado, 
mas não no Brasil pobre e ainda muito religioso. 

De fato, a reflexão feita aqui deve ser construída de modo dife-
rente do mundo rico. No entanto, Maria Lopez Vigil, teóloga muito 
inserida nos bairros pobres de Managua, afirma que aqui ou lá trata-se 
da tarefa de crer e viver a missão de um modo que possa contribuir 
com a tarefa de “humanizar a humanidade” (Vigil, 2016, p. 80). 

Embora essa temática seja desafiadora e precise ainda ser muito 
discutida e aprofundada, este livro proporciona uma contribuição nova 
e pertinente para a construção desse caminho. Ao olhar a realidade a 
partir do mundo dos pobres e na periferia do mundo, me alegro por 
podermos contar com as reflexões realizadas nesta obra e, por isso, 
felicito as autoras e os autores por esse presente. 
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Muita gente de minha geração lutou a vida inteira por uma 
transformação social e política na linha de uma revolução socialista. 
Como diz Dom Pedro Casaldáliga (2015, p. 10-11): “Nessa hora 
histórica, não está ao nosso alcance nenhum tipo de revolução social 
ou econômica. Mas está aí a nossa disposição, a Utopia dos Direitos 
Humanos, com todas as suas várias gerações e consequências”.

É bom sabermos que, há quase cinquenta anos, no dia 26 de 
janeiro de 1969, em Nova York, Dom Helder Câmara encerrava com 
seu discurso a 6a Conferência Anual do Conselho Interamericano 
para a Cooperação Internacional (cicop). O título que ele deu à sua 
conferência foi: “Direitos humanos: farsa, sonho irreal ou realidade 
concretizável?”. Ele começava com as seguintes palavras: “Que mis-
tério se dá com os direitos fundamentais da pessoa humana, a ponto 
de todos os saudarem, com entusiasmo e emoção, mas na prática, ser 
tão difícil respeitá-los de fato e cumpri-los na íntegra?” Como dizer 
que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos” se, dentro da própria onu os Estados-membros não são iguais 
em dignidade e direitos?” (2014, p. 22).

Desde que Dom Helder pronunciou o seu discurso em Nova York, 
a própria onu compreendeu que além dos direitos individuais, reco-
nhecidos em 1948, deveria também incorporar direitos coletivos dos 
índios, das crianças e de várias outras categorias e minorias humanas. 
Esses direitos foram sendo aprovados e incorporados por meio de pactos 
e acordos assinados pelos diversos países no decorrer das décadas mais 
recentes. De fato, Hannah Arendt (1978, p. 381) tinha razão, ao afirmar 
que “só conseguimos perceber a existência de um direito a ter direitos e 
a pertencer a uma comunidade organizada, quando surgiram milhões 
de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam readquiri-los 
a não ser por uma nova organização da sociedade internacional”. 

Atualmente, essa convicção é cada vez mais compartilhada por 
muitos setores da sociedade civil internacional. É possível afirmar que, 
cada vez mais, esses diversos segmentos leigos tomam consciência da 
contribuição importante que as religiões e o diálogo inter-religioso 
podem ter nessa luta pela prática dos direitos humanos. No processo do 
Fórum Social Mundial e em certos ambientes sociais, há movimentos 
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e grupos sociais, formados por pessoas que vêm de diversas religiões 
e também por pessoas independentes que atuam na busca de uma 
espiritualidade da paz e da justiça, para além das religiões.

Boaventura de Sousa Santos (2014) tem chamado esse fenômeno de 
pós-secular. Ele destaca a contribuição da Teologia da Libertação na luta 
pela conquista dos direitos humanos anti-hegemônicos, considerados 
populares e alternativos a uma compreensão liberal individualista que 
usa a bandeira de direitos humanos para defender estruturas da direita. 
Este livro apresenta mais subsídios na direção contrária a essa elitização 
dos direitos, a partir de conceitos de pluralismo cultural e religioso. 

Nesse sentido, sem dúvida, a proposta do Papa Francisco de uma 
“Igreja em saída” deveria ser assumida por todas as religiões. A finali-
dade de todas as tradições religiosas é educar as pessoas para o amor 
e, pela vivência do amor solidário, ajudá-las a fazer a experiência de 
intimidade com o Mistério último ao qual muitos chamam de Deus. 
O pluralismo cultural e religioso oferece uma boa base para esses pro-
cessos interiores ou espirituais como caminhos de fé e de amorização. 
Cada pessoa e cada grupo religioso faz do seu modo. 

Como abertura amorosa, a espiritualidade é uma dimensão cons-
titutiva de uma fé que faz com que as pessoas testemunhem a pre-
sença divina no outro. O pluralismo cultural e religioso possibilita o 
caminho de uma espiritualidade trans-religiosa que consiste em um 
aprendizado do amor. Nelson Mandela afirmava: “Ninguém nasce 
odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem social ou 
ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E 
se podem aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar”2.

É bom ver a academia se abrindo para as pesquisas desses autores. 
É bom ver que, em meio a certo fundamentalismo do pensamento 
único, considerado científico, denunciado já nos anos 1970, pelo 
cientista russo Ilya Prigogine e até hoje ainda persistente em diversos 
ambientes universitários, abrem-se janelas e portas para escritos como 

2 Frase citada no cd Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, divulgado pela Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2006. 
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os deste livro, marcados pelo que Leonardo Boff chama de “resgate 
da razão cordial” (Boff, 2016, p. 27).

Você pode ser ler esta obra como uma boa coleção de textos de 
estudos e isso lhe fará bem. No entanto, se acolheu o meu convite de 
entrar nas páginas deste livro como uma peregrinação amorosa, vai 
colher muito mais. Vai se deixar conduzir pelo que as antigas tradi-
ções chamavam de “Espírito Divino” e os índios andinos chamam de 
“Pachamama” e agora está sendo proposto como “paradigma do Bem 
Viver”, uma energia amorosa que, como diz o evangelho, “sopra onde 
quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe para onde vai nem para onde 
vem” (Jo 3.8). A mim, cristão, ele sussurra um nome que me leva ao 
Infinito: Jesus de Nazaré. Mas, leva-me também a outros nomes que 
são sinônimos de amor e de paz, nas mais diferentes religiões e nas 
mais diversas culturas. Que riqueza! 

Nenhum mortal pode amordaçar a ventania. O mistério é nossa 
Paz e os caminhos religiosos, se conseguem sê-lo, podem apenas ser 
nossas parábolas de amor. Como escreveu Agostinho, no século iv, 
em seu Tratado sobre o Evangelho de João: “Apontem-me alguém que 
ame e ele sente o que estou dizendo. Deem-me alguém que deseje, que 
caminhe neste deserto, alguém que tenha sede e suspira pela fonte da 
vida. Mostre-me esta pessoa e ela saberá o que quero dizer”.
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Apresentação
 
Claudio de Oliveira Ribeiro

Este livro é fruto das reflexões apresentadas no ii Seminário “Es-
piritualidades contemporâneas, pluralidade religiosa e diálogo”, pro-
movido pelo grupo de pesquisa Teologia no Plural, do programa de 
pós-graduação em Ciências da Religião, da Universidade Metodista de 
São Paulo e realizado nesta universidade em março de 2017. O evento 
contou com a parceria do grupo de trabalho “Espiritualidades con-
temporâneas, pluralidade religiosa e diálogo” da Associação Nacional 
de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião (Anptecre) e 
da Sociedade de Teologia e Estudos de Religião (Soter), cujo nome 
deu origem aos dos seminários e também ao do livro que registrou 
os principais conteúdos do primeiro evento, realizado em 2016, e 
publicado pela Fonte Editorial no mesmo ano. 

Teologia no Plural, certificado pela Universidade Metodista de São 
Paulo no diretório de grupos de pesquisas do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (cnpq), e por mim lidera-
do, reúne estudantes de teologia e de ciências da religião e preocupa-se 
com a importância da lógica plural para o método teológico. Em re-
sumo, partimos da identificação de aspectos que, nas últimas décadas, 
limitam ou facilitam o alargamento do método e, consequentemente, 
oferecem menor ou maior capacidade de formulação de respostas 
teológicas consistentes diante da complexidade da realidade social 
latino-americana, em especial a diferença cultural nas linguagens da 
religião no Brasil e o pluralismo religioso. O grupo está integrado à 
área “Linguagens da religião”, dentro da linha de pesquisa “Teologia 
das religiões e cultura” do programa de pós-graduação em Ciências da 
Religião, da Universidade Metodista, e nela responde ao eixo temático 
“Conhecimento Social, Mediações Socioculturais e Inclusão para a 
Cidadania”. Ele está articulado com o já referido grupo de trabalho 
“Espiritualidades contemporâneas, pluralidade religiosa e diálogo”, 
coordenado pelos professores Roberlei Panasiewicz (Puc-Minas), 
Gilbraz Aragão (Unicap-pe) e, por mim, Cláudio Ribeiro (Umesp). 
Em linhas gerais, o gt se orienta da seguinte forma:

“Diante do contexto culturalmente plural em que nos encontra-
mos e que desafia as tradições religiosas, acreditamos estar frente a 
uma grande oportunidade para o diálogo entre as diversas religiões. 
Sem renegar ou desconhecer o que há de único e irrevogável em cada 
religião, trata-se de perceber, no convívio com a diversidade, o que é 
essencial em cada tradição e, portanto, de manifestar um dinamismo 
espiritual que está entre e para além das religiões. Incluem-se nessa 
espiritualidade aquelas expressões laicas e sem deus. O diálogo inter-
-religioso que elas todas proporcionam faz repensar o compromisso 
ético das religiões para com a paz mundial. O gt está aberto ao debate 
de pesquisas sobre a aplicação da espiritualidade no cotidiano; aos 
estágios do desenvolvimento da experiência espiritual e a função da 
meditação, bem como sobre os desvios do comportamento supersti-
cioso e do misticismo. Estuda a pluralidade religiosa atual e tendências 
de diálogo na contemporaneidade. Esperamos, com tais discussões, 
propor respostas para aqueles que negam qualquer validade da re-
ligião na sociedade contemporânea e, talvez, o caminho para uma 
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nova compreensão da religiosidade, que se contraponha ao flagrante 
fundamentalismo religioso de nossos dias. Pretendemos subsidiar, 
teoricamente, as práticas de diálogo inter-religioso que vêm sendo 
ensaiadas com apoio dos programas de Ciências da Religião e Teolo-
gia no Brasil, no sentido de verificar a plausibilidade de uma mística 
comum e transrreligiosa para o nosso tempo de transformações axiais”.

Com essa perspectiva, organizamos o segundo seminário e a 
partir dos principais conteúdos do gt apresentados no ano anterior, 
abrimos novas discussões, boa parte delas centrada no debate da rela-
ção entre pluralismo religioso e direitos humanos. Tanto o grupo de 
participantes quanto o de conferencistas representam uma variedade 
no tocante à formação e à contribuição acadêmica. Pessoas de várias 
universidades e de diferentes regiões do Brasil contribuem com essa 
obra. Parte delas tem sólida experiência em movimentos de defesa dos 
direitos humanos e alguns com participação no Comitê Nacional de 
Respeito à Diversidade Religiosa.

Na primeira parte do livro, “Aspectos gerais e conceituais”, apre-
sentamos debates de caráter mais acentuadamente teórico, com vis-
tas a compreender mais adequadamente a pluralidade religiosa e os 
desafios práticos que ela nos apresenta. Os textos em questão são: As 
noções de Polidoxia e de diferenciais de poder no contexto da relação entre 
imaginários e diálogos inter-religiosos, de Claudio de Oliveira Ribei-
ro, Reforma, lógicas e diálogo, de Gilbraz de Souza Aragão, Conexões 
entre espiritualidade e interculturalidade, de Marga Janete Ströher, 
Espiritualidade como acesso à verdade: formação do discurso teológico e 
pluralismo religioso, de Irenio Silveira Chaves, Diálogo inter-religioso 
e construção de identidades: uma leitura de Paul Ricouer e Mia Couto, 
de Roberlei Panasiewicz e Antônio G. Cantarela, e O caráter compul-
sório na sociedade: compreendido desde a dádiva ou desde a propriedade 
privada?, de Daniel Stosiek.

A segunda parte do livro, “Questões que emergem da diversidade 
religiosa no Brasil”, traz análises de temáticas e campos religiosos espe-
cíficos. Os títulos das exposições revelam a variedade e a importância 
social dos temas: Feminismo islâmico: uma consciência emergente de 
gênero em negociação e resistência à laicização, de Clarissa de Fran-
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co, As crianças nos terreiros de Candomblé Jeje-Nagô: redes religiosas 
e educativas, de Érica Jorge, Teologia e missão por mulheres na Igreja 
Messiânica Mundial, de Andréa Gomes Santiago Tomita, Questões 
éticas nos Candomblés e nas Umbandas: diálogos e tensões, de João Luiz 
Carneiro, A importância dos comitês de combate à intolerância para 
a promoção de um Estado laico, de Clemildo Anacleto da Silva, e O 
fundamentalismo avant la lettre no Brasil: uma leitura do movimento 
missionário protestante do século xix, de Breno Martins Campos.

Nossa expectativa é que, mais uma vez, a leitura, a reflexão e o 
debate destes textos possam se somar aos do i Seminário, como já 
referido, e gerar novos enfoques, perspectivas e caminhos de apro-
fundamento de temas e situações tão complexas e de variados desdo-
bramentos sociopolíticos prementes no atual quadro de pluralidade 
religiosa no País.
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As Noções de Polidoxia e de Diferenciais de Poder 
no Contexto da Relação entre Imaginários e 
Diálogos Inter-Religiosos1

 
Claudio de Oliveira Ribeiro

As reflexões a seguir procuram sistematizar algumas noções em 
torno das relações inter-religiosas que visam contribuir para a descons-
trução de imaginários de corte idealista que, muitas vezes, emergem 
de práticas e de formas de ecumenismo inter-religioso e geram formas 
veladas de dominação, ainda que sejam, contraditoriamente, gestadas 
em perspectiva inter-religiosa. 

Consideramos que, para este debate, um dos elementos que se 
revela crucial é o foco nos diferenciais de poder presentes na sociedade 

1 Texto originalmente publicado em Horizonte, Belo Horizonte, v. 15, n. 45, jan./
mar. 2017, p. 40-67.

1
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em geral e também nas relações inter-religiosas. Tentaremos mostrar 
que tais diferenciais de poder, uma vez identificados, assumidos e 
equacionados criticamente, poderiam compor um quadro analítico que 
cooperaria para se atenuar as referidas formas veladas de dominação 
e contribuir com a recriação de imaginários. 

Outro elemento de destaque em nossas análises é a concepção de 
polidoxia. Ela evitaria interpretações e ações dicotômicas e bipolares no 
tocante às aproximações inter-religiosas. Constituída por intermédio 
da crítica e do desmascaramento do pensamento único, a polidoxia 
visa a ultrapassar o binômio ortodoxia/heresia, que em geral inibe 
a efetivação de um diálogo inter-religioso e cultural autêntico. Ela 
realça as compreensões de fé e as práticas religiosas em termos de 
multiplicidade, irrestringibilidade e relacionalidade.

Os passos que demos na pesquisa fundamentam-se em um proces-
so de sínteses de perspectivas teóricas oriundas dos estudos culturais 
pós-coloniais, realizados por variados autores provenientes de diferen-
tes continentes e contextos, inclusive o latino-americano, com destaque 
para a crítica teológica feminista de Kwok Pui-Lan. A referência prática 
das reflexões está firmada na observação e no acompanhamento de 
diversas experiências inter-religiosas no Brasil. 

A objetivização dos diferencias de poder nas análises  
das experiências inter-religiosas

Levando em conta a realidade dos movimentos inter-religiosos 
no Brasil, em especial as suas interfaces com as demandas sociais 
(Ribeiro, 2016), defenderemos a importância da identificação dos 
diferencias de poder nestas análises considerando quatro aspectos: (i) 
a crítica à noção de Ocidente e ao conceito moderno de religião, (ii) a 
força religiosa do capitalismo, (iii) o pluralismo religioso no contexto 
da globalização, e (iv) como as experiências inter-religiosas podem 
gerar imaginários críticos em relação ao poder imperial exercido na 
sociedade e reforçar os processos de globalização contra-hegemônica.
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Crítica à noção de Ocidente e ao conceito moderno de religião

Stuart Hall, figura de destaque dos estudos culturais, em seu livro 
Formations of Modernity (1992), articula a construção do “Ocidente”, 
usando a criativa expressão “O Ocidente e o Resto” (West and Rest). 
Tal concepção é formada por um padrão de pensamento e de lingua-
gem que, desde a sua gênese, é marcada por relações econômicas de 
dominação. As análises científicas sobre o pluralismo religioso e sobre 
os decorrentes diálogos ou conflitos que emergem deste quadro não 
podem, a nosso ver, prescindir desta perspectiva. Mesmo porque, 
para se usar uma expressão popular: ninguém entende mais do “resto” 
do que os grupos que cultivam formas excludentes e sectárias que 
marcam as identidades rígidas, ideológicas e conflitivas presentes no 
cenário de pluralismo religioso. No entanto, mesmo as experiências 
de diálogo inter-religioso, ainda que abertas e marcadas por lógicas 
de alteridade, também estão sujeitas à reprodução dos imaginários 
que surgiram com a formação do Ocidente.

Neste contexto de configuração de culturas ocorre um duplo 
processo. O Ocidente é ao mesmo tempo um produto dos meios 
históricos de domínio, bem como uma ferramenta/paradigma para 
exercer este mesmo domínio. Nas palavras do autor: “A ideia de ‘o 
Ocidente’ tornou-se tanto o fator de organização em um sistema de 
relações globais de poder quanto o conceito de organização de uma 
forma total de se pensar e de se falar” (Hall, 1992, p. 187). Estamos 
diante de um sistema de representação e de um conceito cujo núcleo 
central está muito perto de uma ideologia. Esta construção ocorreu 
ao longo do processo de constituição e de desenvolvimento do sis-
tema econômico capitalista. A crescente coesão interna que resultou 
de conflitos com outros povos e de contraste com o mundo externo 
contribuiu para se forjar um novo senso de identidade. A concepção 
religiosa europeia cristã é um dos elementos cruciais desta coesão. Tal 
concepção marca nos dias de hoje diferenciais de poder que interagem 
diretamente nos imaginários e nas práticas decorrentes dos diálogos 
inter-religiosos, especialmente em função da participação de grupos 
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religiosos constituídos por grupos subalternos, sobretudo os de ma-
trizes afro-brasileiras.

Esse processo atravessou os continentes, sobretudo pelos empreen-
dimentos coloniais e imperiais e selou o cristianismo ocidental com 
as marcas de domínio e de hegemonia, por vezes violenta, por vezes 
dissimulada. Na medida em que se fortalecem, nos diferentes conti-
nentes, formas de aproximação inter-religiosa entre grupos cristãos 
e de outras religiões, em geral, como já mencionado, mergulhadas 
em culturas subalternas, os elementos que marcam os diferenciais de 
poder entre elas precisam ser identificados, assumidos nos processos 
dialogais e equacionados de forma pertinente. Caso tal processo de 
identificação e equacionamento não seja feito, podem-se gerar formas 
artificiais de relacionamento entre os grupos, podendo inclusive ocultar 
novas formas de domínio.

Outro aspecto de destaque dentro deste contexto de ressignifi-
cações é o fato do conceito moderno de religião, articulado com a 
noção ideológica do Ocidente, e em geral adaptado aos cristianis-
mos tradicionais, não corresponder às necessidades de avaliações 
mais apuradas das religiões tradicionais e populares. Nesse sentido, 
consideramos urgente uma crítica ao conceito moderno de religião 
que, por ser compartimentalizado e não valorizar a complexidade e 
integralidade da vida, não favorece as compreensões mais orgânicas 
e integradoras dos espaços cotidianos, como é o caso de expressões 
religiosas afro-brasileiras e orientais, entre outras. Embora a cultura 
moderna tenha se autoafirmado a partir de um discurso pretensa-
mente secular e secularizante – ao buscar uma delimitação do espaço 
específico da religião – o que as análises têm mostrado é um desloca-
mento do religioso para fora de suas esferas tradicionais, podendo ser 
identificado nas práticas econômicas, nas formas de entretenimento 
e outras dimensões da vida secular. O concretamente experimentado 
acontece nos entre-lugares das culturas, o que abarca o cotidiano e as 
fronteiras das diferentes dimensões da vida. 

Com esta visão, entendemos ser possível interpretar mais ade-
quadamente as formas religiosas tradicionais e populares no país, 
suas diversidades internas, como uma tentativa de conferir a elas o 
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peso que possuem. Tal perspectiva abriria novas possibilidades para 
os diálogos inter-religiosos especialmente porque redesenharia os 
imaginários que o pluralismo religioso cria com a máxima “somos 
todos iguais”. Neste sentido, da mesma forma que a reunião de grupos 
religiosos para diálogo e participação social conjunta pode, ao ocultar 
diferenciais de poder entre eles, gerar formas veladas de dominação, 
a compreensão moderna reducionista de religião, não devidamente 
aplicável aos grupos tradicionais, pode ser outra forma de artificialidade 
que afeta os processos de diálogo inter-religioso. 

A crítica à concepção religiosa moderna e ocidental, especialmente 
pela carga ideológica e de supremacia que possui, não deve imobilizar 
as aproximações de grupos de diferentes tradições religiosas. Pensadores 
como a teóloga oriental Kwok Pui-Lan argumentam que as religiões 
que se organizam em contextos hegemônicos, como o cristianismo, 
a despeito dos séculos de abusos engendrados pelo colonialismo e da 
violência das posturas fundamentalistas ainda vigentes em nossos dias, 
têm uma contribuição importante para com o futuro da sociedade 
global. Todavia, é necessário que seja empreendido um movimento 
de descolonização da própria religião. Para tanto, tendo em vista a 
complexidade dos fenômenos religiosos atuais, para a autora

faz-se mister um exame mais acurado de como a religião é 
compreendida e de como as fronteiras religiosas têm sido 
construídas no Ocidente [...] A palavra não foi usada fre-
quentemente até o Iluminismo, quando surgiu a neces-
sidade de diferenciar o religioso do secular. Em seu uso 
moderno, a religião frequentemente conota uma série de 
crenças religiosas e uma comunidade institucionalizada 
(Pui-Lan, 2015, p. 13).

A autora destaca que as formas de diálogo têm muito a ganhar em 
consistência com as críticas elaboradas pelos estudos pós-coloniais, 
sobretudo no que tange as reflexões em torno do tema da alteridade. 
Nas suas palavras:
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Conforme vimos, na história do Ocidente, a ideia do ou-
tro diferente quanto à religião, rotulado quer de “pagão”, 
que de “infiel”, quer de “bárbaro”, tem sido usada como 
escada para reforçar a identidade cristã e a hegemonia eu-
ropeia. A descoberta desse religioso outro caminhou de 
mãos dadas com o encontro da Europa com outras partes 
do mundo. As religiões mundiais do islamismo, hinduís-
mo, budismo e confucionismo são mapeadas em geografia 
distante e em países estranhos, nos quais as pessoas vivem 
com superstições e costumes bizarros. O agrupamento de 
populações enormes sob uma única rubrica religiosa, com 
características identificáveis, tornou mais fácil a gestão da 
diferença religiosa para o controle colonial. O diálogo in-
terfé se beneficiaria das intuições de estudos pós-coloniais, 
que questionam como o eu e o outro, o centro e a periferia, 
o dominador cultural e o marginalizado foram construídos 
(Pui-Lan, 2015, p. 32-33).

Tais questões se colocam, entre outras razões, pelo fato de que 
precisamos nos ater a um questionamento corrente se a atual valori-
zação do pluralismo religioso, e de seus imaginários correspondentes, 
não se dá concomitantemente à perda de força política e social das 
religiões. Na mesma direção se questiona se tal valorização não seria 
uma forma de ocultar a perda de significado social da religião na 
atualidade, diante da força imperial do sistema econômico. 

Na sequência de nossas reflexões, consideramos necessária uma 
síntese das teses que identificam o capitalismo como religião, pois, 
associada às críticas aos aspectos ideológicos que se confiram na no-
ção de “o” Ocidente e às limitações da noção moderna de religião, 
elas poderiam contribuir para se descortinar elementos ideológicos 
presentes na formação dos imaginários gerados em torno dos diálogos 
inter-religiosos. 
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A força religiosa do capitalismo globalizado 

As experiências religiosas na atual sociedade globalizada apresen-
tam-se fortemente influenciadas não somente pelo modelo econômico 
vigente, mas pela estrutura capitalista em seu sentido mais amplo como 
um sistema econômico, social e cultural. Por isso, reconhecemos que 
as análises científicas da religião – e aqui se encontram também as 
avaliações sobre os imaginários decorrentes dos diálogos inter-religiosos 
– não podem prescindir da relação com a economia, especialmente a 
força sedutora do capitalismo globalizado como instrumento de massi-
ficação e uniformização dentro de um quadro crescente de diversidade 
religiosa. O capitalismo, como sistema cultural e econômico, aprecia 
e apoia formas de pluralismo, incluindo o religioso, quando estas não 
se colocam em antagonismo com ele. Evidenciam-se cada vez mais 
a privatização da experiência colocada no indivíduo como sujeito 
autônomo da sua fé e um jogo ilusório de opções dentre as ofertas 
do mercado religioso. Isso porque tal escolha acontece com base nos 
aspectos que agradam a cada pessoa ou grupo e que contribuem para 
a recomposição de seus mundos e para a integração deles em uma 
variada coloração religiosa. As experiências de diálogo inter-religioso 
não estão isentas desta tendência.

Tal perspectiva confirma, em certo sentido, as teses que, ao segui-
rem Walter Benjamin (2013) e Paul Tillich (1956), defendem a ideia 
da força do sistema capitalista como religião (Löwy, 2014; Yip, 2010; 
Hinkelammert, 2012), subtraindo dela a importância na organização 
da vida. No entanto, as religiões como tais, em suas diferentes tradi-
ções e sistemas, mantêm polos significativos de presença pública, ora 
como manutenção do status quo, ora como força de contestação social.

Esta visão esteve fortemente presente nas reflexões no interior da 
Escola de Frankfurt. Paul Tillich, por exemplo, afirmara que o capita-
lismo cumpre as mesmas funções da religião. Para ele, o mesmo poderia 
ocorrer com o socialismo ou outro sistema político ou cultural. Tal 
perspectiva foi muito bem sintetizada pelo teólogo vietnamita Francis 
Ching-Wah Yip na obra cujo título é emblemático: O Capitalismo como 
religião? Um estudo da interpretação da modernidade em Paul Tillich 
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(2010). Na visão de Tillich, todas as dimensões que digam respeito 
às preocupações últimas da vida são religião. Uma análise apurada 
do capitalismo revela que ele possui elementos que responderiam às 
preocupações últimas da existência humana. Tais respostas, assim 
como as demais respostas humanas, precisariam passar pelo crivo da 
crítica teológica, e, com isso, se poderia avaliar se corresponderiam a 
respostas integradoras ou destrutivas da dimensão humana.

No tocante ao pensamento de Walter Benjamin, Michael Löwy 
(2013), estudioso das teses do autor, ressalta que o referido filósofo foi 
um dos primeiros pensadores a questionar o conceito de linearidade 
da história e com isso se tornar um problematizador do mito do pro-
gresso. A história, se considerados os espaços fronteiriços dela, revela 
mesclas entre as dimensões pré-modernas e modernas, o que inibe 
a linearidade do progresso. Passado e presente se intercruzam, o que 
gera algo de imprevisibilidade e ineditismo na história, daí a crítica 
ao caráter totalizador e escatológico do capitalismo. 

Löwy (2013) destaca que, apesar de ter sido Ernest Bloch o pri-
meiro a se referir ao termo “capitalismo como religião” para criticar o 
calvinismo, foi Walter Benjamin quem o divulgou. A partir da articu-
lação das perspectivas teóricas de Max Weber e Karl Marx, Benjamin 
afirmara que o capitalismo é uma religião. No famoso fragmento “O 
capitalismo como religião”, ele ressalta alguns aspectos dessa tese. O 
primeiro é que o capitalismo possui uma estrutura religiosa, visão que 
ultrapassa as interpretações de Weber, para quem a religião apenas 
influencia o sistema econômico. Se, para Weber, o capitalismo teria 
sido fruto da secularização, na percepção de Benjamin ele é uma 
religião em si. Nesse sentido, a secularização não diria respeito ao 
desencantamento do mundo, haja vista que para o autor o capitalismo 
(re)encanta o mundo.

O segundo aspecto é que o capitalismo é uma religião cultural; 
ou seja, na sociedade capitalista a ideologia burguesa é plasmada por 
todo o tecido social, se transformando em cultura. O sistema eco-
nômico perpassa as relações dos indivíduos, grupos e instituições e 
marca presença como uma cosmovisão mercantil e de prosperidade. 
Dessa forma, se reforçam os processos de reificação, por intermédio 
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dos quais as pessoas se tornam coisas e as coisas ganham ar de pessoa-
lidade. A cultura capitalista engendra movimentos de “naturalização” 
da ideologia mercantil, em que as pessoas assumem para si a condição 
sacrificial de mercadorias.

O terceiro aspecto é aquele do capitalismo como religião cultual. 
Benjamin (2013) afirma que as sociedades capitalistas são organizadas 
com práticas de adoração e louvação permanente. As próprias imagens 
nas notas de dinheiro sugerem imagens religiosas. Para o autor, 

o capitalismo é uma religião puramente cultual talvez até 
a mais extremada que já existiu. Nele, todas as coisas só 
adquirem significado na relação imediata com o culto, ele 
não possui nenhuma dogmática, nenhuma teologia. Sob 
esse aspecto, o utilitarismo obtém sua coloração religiosa 
(Benjamin, 2013, p. 21). 

Em geral se reconhece que quanto mais dogmática ou “teológica” 
for uma experiência religiosa, menos cultual ela será, daí a concepção 
de Benjamin do capitalismo ser religião sem teologia, justamente por 
não possuir limites. Ele funciona permanentemente desde a osten-
tação mercadológica do corpo à competição irrestrita em todas as 
áreas da vida.

No contexto latino-americano, as reflexões sobre religião e eco-
nomia também se deram com vitalidade. Como já referido, nós 
destacamos tal perspectiva porque consideramos que os diálogos 
inter-religiosos em nosso contexto quase sempre são efetivados com 
a presença – no caso de algumas experiências diríamos com a ini-
ciativa ou hegemonia – de grupos cristãos. Nossa pressuposição é 
que o amálgama Ocidente-modernidade-cristianismo-capitalismo 
molda concepções básicas que interagem diretamente nos processos 
de aproximação inter-religiosas. Em geral, tal incidência oculta os 
diferenciais de poder entre as diferentes expressões religiosas, o que 
reforça a noção ideológica de que os diálogos são feitos em plano 
similar e justo. 
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No âmbito latino-americano, o destaque no debate da relação entre 
religião e economia foram as reflexões que surgiram especialmente nos 
anos de 1980 em torno do Departamento Ecumênico de Investigação 
(dei), na Costa Rica, com os trabalhos de Hugo Assmann e Franz 
Hinkelammert. A obra Idolatria do mercado: ensaio sobre economia e 
teologia (1989), dos dois autores, é exemplar desse processo. 

Diante dessas considerações, nossas reflexões residem, por um 
lado, na valorização do pluralismo religioso e na análise das formas 
explicitamente religiosas, e, por outro, no alargamento da compreensão 
do conceito de religião, estendendo-o à visão de que o capitalismo 
representa uma religião. Embora não sejam mais as expressões religiosas 
como tais o fator que, em última instância, determina a organização 
e a reorganização da vida social, e sim o sistema econômico, tal pers-
pectiva – o capitalismo como religião – não anula a importância das 
religiões como tais nos processos que interferem no aprofundamento da 
democracia e na defesa e ampliação de direitos, assim como em outros 
aspectos fundamentais da vida. O mesmo nós podemos afirmar em 
relação às aproximações inter-religiosas para diálogo e ações conjuntas. 

Pela força histórica que possuem e pelo entrelaçamento com a 
cultura em diferentes níveis, as experiências religiosas têm sido molas 
propulsoras ou legitimadoras de processos sociais os mais diversos. 
Por isso, a nossa atenção ao pluralismo religioso em geral, tanto no 
tocante às formas mantenedoras do status quo, como aquelas que, 
especialmente a partir de experiências de diálogo e participação social 
conjunta, cumprem um papel crítico em relação aos sistemas que 
reforçam a dominação humana. Portanto, como vemos, o pluralismo 
religioso vai muito além da tarefa de elencar e de descrever os grupos 
religiosos específicos uma vez que possui facetas por demais variadas 
e complexas, que precisam ser compreendidas e articuladas para fa-
vorecer a geração de imaginários mais dialógicos e justos.

Pluralismo religioso e globalização

O contexto no qual emergem as relações entre religião e economia 
não se restringe a realidades locais ou nacionais, mas está integrado 
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aos processos de globalização. Eles, por suposto, são complexos e de 
difícil análise, mas há no campo teológico certa atenção a eles. Para 
as nossas reflexões sobre como ocorre a relação entre diferenciais de 
poder e imaginários no tocante as experiências inter-religiosas, consi-
deramos necessária uma abordagem sobre a globalização econômica. 
Na busca de mediações socioanalíticas para compreensões teológicas 
mais apuradas, consideramos algumas vozes de destaque. Kwok Pui-
-Lan, em Globalização, gênero e construção da paz: o futuro do diálogo 
interfé (2015), mostra que

a rápida ascensão dos meios de comunicação social, junta-
mente com os meios tradicionais e digitais, conecta instanta-
neamente pessoas que vivem em países distantes no que foi 
chamado de “aldeia global”. O termo globalização tornou-se 
corrente nos anos de 1990, no final da Guerra Fria, porque 
as antigas demarcações de primeiro, segundo e terceiro mun-
dos tornaram-se obsoletas. Com o colapso da antiga União 
Soviética e com o realinhamento do bloco de países do leste 
europeu, algumas pessoas acreditaram que o capitalismo e o 
mercado neoliberal dominariam o mundo. Outros conside-
ravam que a globalização é a modernidade acelerada e erguida 
a nível mais elevado. A globalização significa o alcance global 
do capitalismo, os rápidos fluxos de capital e de pessoas, o li-
vre mercado e a ruptura das fronteiras nacionais. Debatem-se 
acaloradamente os efeitos da globalização. Alguns estudiosos 
apresentaram a crítica de que a globalização não é nova, mas 
uma continuação do neocolonialismo ocidental em forma 
mais concentrada. Outros, porém também ressaltaram que 
a globalização não está limitada à esfera econômica, mas tem 
dimensões sociais, culturais e políticas. A globalização tam-
bém tem efeitos benignos, tais como a promoção de movi-
mentos transnacionais básicos, da democracia e dos direitos 
humanos, e a proteção da biodiversidade e do meio ambiente 
(Pui-Lan, 2015, p. 9-10).
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Franz Hinkelammert, na mesma direção, com o seu livro Mercado 
versus direitos humanos (2014), caracteriza esse processo da seguinte 
forma:

A estratégia do capital através das empresas transnacionais 
que surgem a partir dos anos 60, 70, e que tem grande peso 
a partir do final dos anos 70, transformou-se na chama-
da estratégia de globalização ao conseguir um domínio tal 
sobre os governos, que estes a impuseram universalmente. 
Enquanto consegue impor-se aos governos, estes a impõem 
a seus cidadãos como estratégia obrigatória. Com isso a de-
mocracia se esvazia. Os cidadãos que se opõem são vistos 
como inimigos, inclusive inimigos que devem ser elimina-
dos (Hinkelammert, 2014, p. 85).

Diante dessas visões, e para uma compreensão mais ampla dos 
processos de globalização, por um lado, e o esforço de compreen-
der o lugar da religião propriamente dita na sociedade globalizada, 
por outro, seguimos também uma advertência de Alberto Moreira. 
Trata-se de olhar os processos de globalização a partir do que ele 
chamou “interpenetração das causalidades múltiplas”, que leva em 
conta a articulação dos fatores econômicos, políticos e socioculturais. 
Nesse sentido, o autor segue Boaventura de Souza Santos, que nos 
chama a atenção que no tocante à globalização “é melhor pensá-la no 
plural” (Moreira, 2008, p. 20). O autor, em O futuro da religião na 
sociedade global (2008), afirma que a primeira gama de teóricos que 
analisam os processos de globalização fundamenta seus argumentos 
na hipótese econômica. Um dos destaques desta corrente tem sido 
Immanuel Wallerstein, que especialmente em sua obra World-Sys-
tems Analysis: An Introduction (2004), afirma que, a partir do con-
ceito sistema mundial, a globalização seria o motor do capitalismo. 
Na esteira destes pressupostos a globalização é entendida como um 
conjunto de processos que transformaram a formação social vigente 
no século xx. Tais transformações abarcam a dimensão ecológica, da 
divisão social do trabalho e a geopolítica, afetando diretamente com 
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isso a compreensão do tempo e do espaço e os imaginários acerca 
dos diferentes aspectos da vida social. O dado religioso e as expe-
riências inter-religiosas também estão neste contexto. Outro bloco 
de hipóteses destacam os fatores políticos. Nessa perspectiva “fatores 
como as normas de racionalização e progresso nas estruturas formais 
dos estados, ou seja, a questão do poder político, desempenham um 
papel decisivo no processo” (Moreira, 2008, p. 19). Ainda há que se 
considerar que devido às dinâmicas fragmentadoras da globalização, 
a expectativa e confiança nos Estados nacionais enquanto fontes de 
estabilidade e segurança foram minadas. Ou seja, o Estado perde a 
credibilidade e a capacidade de proporcionar conforto psíquico e 
identificação. Assim, sob o ponto de vista político desde a metáfora 
das territorialidades em fluxo, a globalização se configura pela crise 
dos poderes tradicionais, até então considerados legítimos. Articulada 
com esses dois fatores há também os fatores culturais. Neste aspecto, a 
globalização deve ser encarada “como um fenômeno primordialmente 
cultural: ela será um processo que impele o desenvolvimento infla-
cionado dos sistemas culturais acima de todos os outros” (Moreira, 
2008, p. 19). As análises mais amplas e plurais ao levarem em conta 
os diferentes fatores possibilitam entender que a globalização excede 
às esferas das relações mais objetivas, tais quais as econômicas e po-
líticas, encontrando explicações também nas dimensões de natureza 
mais acentuadamente subjetivas dos grupos sociais. Este bloco de 
interações interpela até mesmo a constituição identitária dos cidadãos 
e cidadãs. Nesse aspecto, as novas configurações religiosas são dire-
tamente afetadas. Os diálogos inter-religiosos têm sido vistos como 
parte de destaque destes novos cenários. 

Experiências inter-religiosas, poder imperial e  
globalização contra-hegemônica

No tocante às análises sobre os diferenciais de poder que marcam 
as relações inter-religiosas, consideramos que seja oportuno o debate 
sobre o poder imperial, as formas de globalização contra-hegemônica 
e como tais tensões incidem no contexto religioso.
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Antônio Negri e Michael Hardt nos mostram, no livro Império 
(2001), que a nova realidade social e política do mundo globalizado é 
definida por uma forma de organização diferente da antiga hierarquia 
vertical, com um rei ou país no topo exercendo o poder sobre os de-
mais. Ou também diferente das estruturas de poder que se configurava 
como uma árvore (ou seja, partindo de um tronco único para diversas 
ramificações ou galhos cada vez menores). Para os referidos autores, a 
nova forma de dominação, que eles denominam “Império”, é consti-
tuída por redes assimétricas, cujos polos possuem maior poder do que 
outros, sendo que tal poder é desigual e desproporcional. Dessa forma, 
as relações de poder e de dominação se dão mais por via cultural e 
econômica do que pelo uso coercitivo de força, como era no passado. 
Os autores mostram que as entidades organizadas como redes, tais 
como corporações empresariais, organizações não governamentais e 
até mesmo grupos terroristas, têm mais poder e mobilidade nos dias 
de hoje e podem influenciar decisivamente, para o bem e para o mal, 
a sociedade e formar valores e visões de mundo. O Estado, partidos 
políticos e empresas tradicionais que valorizam a produção tornam 
espaços de menor poder e influência. 

O poder econômico desigual e assimétrico passa a determinar 
os rumos da sociedade. As organizações em rede, porque estão mais 
facilmente adaptadas ao novo ambiente social gerado pela globalização, 
criam e recriam valores e visões de mundo e podem tanto ameaçar 
a vida humana, a democracia e a participação das pessoas e grupos 
quanto protegê-los. No entanto, não podemos nos esquecer que as 
redes que estão no segundo grupo, ou seja, aquelas que visam defender 
a vida e os valores humanos estão em enorme desproporção de poder 
se comparada com as grandes corporações econômicas. 

Nós compreendemos a noção de Império a partir da identificação 
de um conglomerado de forças econômicas, políticas e simbólicas que 
convergem para um domínio total na sociedade exercido globalmente 
por elites de fortíssimo poder econômico e militar, sem fronteiras e 
sem limites. No caso da realidade globalizada em que vivemos hoje, 
seguimos as indicações de alguns autores que no livro Para além do 
espírito do Império: novas perspectivas em política e religião, afirmam que
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este Império global é o Império do capitalismo financeiro 
tardio, o eixo econômico que congrega, com seu poder vir-
tual, os outros poderes: político, militar, cultural. Toda a 
diversidade do mundo reduz-se a uma única maneira lícita 
– para o Império – de gerir o econômico. A verdadeira rede 
que contém o Império é a rede financeira internacional: a 
isso devem submeter-se povos e expectativas, culturas e na-
ções (Miguez; Rieger; Mo Sung, 2012, p. 29).

Não há no domínio imperial formas políticas institucionais espe-
cíficas, um centro unificado, embora alguns países se destaquem pela 
assimilação da lógica do mercado financeiro, na qual o elemento da 
maximização do lucro ao estar no centro do sistema de valores e de 
visões de mundo está acima e na maior parte das vezes em contrapo-
sição ao sentido da vida humana, da natureza e dos direitos de ambos. 
Para isso, se evitam formas de controle da economia e políticas que 
regulem os exercícios do poder. “Esse esvaziamento do democrático, 
que é no fundo a anulação do político, é justamente o espaço onde se 
insere a possibilidade imperial. O democrático fica sem fundamento, 
passa a ser um significante vazio, fica sem uma ancoragem na realidade” 
(Miguez; Rieger; Mo Sung, 2012, p. 27). 

Para o exercício do domínio, os grupos hegemônicos, ou seja, aque-
les que detêm o poder e que, em boa parte das vezes estão invisíveis, 
desenvolvem suas práticas articulando as ações políticas e econômicas 
com certos símbolos, subjetividades e forças de comunicação que 
geram uma cosmovisão e uma forma de gerir a vida e a sociedade. É 
o que os autores acima denominam “o espírito do Império”. A partir 
dele se criam condições de se negarem ou mesmo se anularem outros 
poderes, como o dos grupos subalternos, mulheres, jovens etc. Também 
se bloqueia o surgimento de opções políticas alternativas à dominação. 
Também dentro do espírito do Império não há lugar para dissensos, 
alteridades e antagonismos. 

O conceito de Império se caracteriza por se colocar sem limites, 
acima da história, com pretensões de eternidade, presente em todas 
as realidades sociais. São grupos que se sentem no direito de regular 
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e reger diretamente a natureza humana. Também buscam camuflar 
a sua violência inerente muitas vezes com um discurso artificial de 
igualdade, de paz e de desenvolvimento, sem levar em conta a justiça. 
Por essas razões é que o referido espírito, além de possuir um tipo 
próprio de “transcendência”, essa ideia de estar acima, se reforçou ainda 
mais no espaço religioso, em função da ambiguidade da religião. As 
experiências religiosas podem contraditoriamente ir para um lado ou 
para o outro. Ou seja, da mesma forma que a religião dá garantia e 
legitimidade ao Império, absolutizando-o e não revelando a sua lógica 
cruel e sacrificialista, porque prejudica vidas, ela ao mesmo tempo 
surge como uma voz também transcendente, com uma dimensão 
profética, que se levanta como possibilidade e como espaço crítico. 

Em oposição ao quadro de dominação cultural, política e econô-
mica, há processos de globalização contra-hegemônica que ocorrem 
com a participação de vários e distintos grupos sociais. Neles há uma 
efetiva presença de grupos religiosos, que encontram em suas diferentes 
doutrinas justificativas para uma inserção social crítica ao sistema. É 
fato que há também as experiências que, ao contrário disso, reforçam 
e legitimam o sistema de dominação. 

Os processos de globalização contra-hegemônica são difíceis de ser 
descritos, especialmente porque são diversos, muitos deles localizados 
em uma região ou outra, e nem sempre com estruturas centralizadas de 
articulação. No entanto, eles podem ser reconhecidos por serem um 
espaço de questionamento por intermédio de ideias e práticas sociais 
que visam identificar os danos maléficos da globalização econômica e 
por ser um espaço para propor alternativas para a sociedade. Em uma 
tentativa de lidar com essa complexidade, há, no campo político, o 
que é chamado de “espírito dos Fóruns Sociais Mundiais” (desde sua 
primeira edição na cidade de Porto Alegre, Brasil, 2001, até os dias de 
hoje). Ele está em oposição às políticas neoliberais coordenadas pelo 
Fórum Econômico Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, 
na sequência do “consenso de Washington”. Os movimentos em torno 
do Fórum Social Mundial, mesmo com suas contradições (devido à 
sua natureza ampla, variada e participativa), buscam articular a crítica 
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ao sistema econômico e as lutas antissistêmicas, especialmente étnicas, 
raciais, sexuais, e as dos grupos minoritários que lutam por justiça.

Boaventura de Souza Santos ressalta o seguinte:

As lutas contra-hegemônicas pelos direitos humanos visam 
a mudança das estruturas sociais que são responsáveis pela 
sistemática de sofrimento injusto. São lutas materiais no 
sentido em que o seu ímpeto político deve dirigir-se à eco-
nomia política subjacente à produção e à reprodução de re-
lações sociais desiguais, mesmo quando essas relações estão 
menos direta ou linearmente ligadas à exploração capitalista 
e a uma hierarquia de base classista, como é o caso das re-
lações que são objeto da política identitária convencional 
(discriminação sexual, racial, étnica, religiosa). São também 
lutas materiais no sentido em que pressupõem recursos po-
líticos, financeiros e humanos para construir organizações e 
gerar militância (Santos, 2013, p. 134).

A presença de movimentos inter-religiosos ou de grupos com 
ênfases religiosas distintas tem sido de certo destaque e força no 
contexto dos movimentos e polos contra-hegemônicos na sociedade 
(Ribeiro, 2016).

Nesta perspectiva se ressalta uma distinção pouco tratada no 
contexto brasileiro que é entre as expressões “diálogo inter-religioso” 
e “diálogo interfés”. A primeira expressão já é, em certa medida, 
consagrada nos meios religiosos e acadêmicos no Brasil. A segunda, 
mais comum em outros continentes, possui maior densidade, pois 
aponta para maior dinamismo, espontaneidade e liberdade nas relações 
entre expressões religiosas distintas. Kwok Pui-Lan, na tentativa de 
superar os essencialismos ocidentais que definem o que seja a religião, 
excluindo outras experiências e alteridades “não oficiais” ou mais 
espontâneas, propõe, ao lado de outros autores, o diálogo interfé. Tal 
expressão revela que “as conversações e interações estão acontecendo 
entre pessoas que pertencem a credos, e não entre religiões em si, entre 
religiões como sistemas de crenças e práticas” (Pui-Lan, 2015, p. 21). 
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Tal perspectiva colocaria todos os crentes e grupos em plano similar, 
e facilitaria com isso um diálogo mais autêntico e justo. Além disso, 
também é bom destacar que os diálogos acontecem em diversos níveis, 
“entre líderes religiosos em encontros ecumênicos, entre estudiosos 
em espaços acadêmicos e nas comunidades locais e não hierárquicas” 
(Pui-Lan, 2015, p. 25). 

Assim, para além das hierarquias religiosas e dos lugares comuns 
que circunscrevem o diálogo inter-religioso, e que, em boa parte das 
vezes, mantém escondidos os diferenciais de poder que ocupam cada 
sujeito e cada tradição na constelação plural das religiões, Pui-Lan 
afirma que “é imperioso para as pessoas de todos os credos trabalharem 
rumo a um futuro no qual a religião possa ser uma força não para a 
destruição, mas para o bem comum” (Pui-Lan, 2015, p. 32).

O debate sobre religião em geral e sobre o pluralismo religioso em 
particular está intrinsecamente ligado a esses aspectos. Experiências 
religiosas, com suas propostas de ações, com seus canais de interação 
com a sociedade e com o espaço público, e com suas ideias teológicas, 
indicam com força tanto a perspectiva crítica e profética anti-imperial 
como a de manutenção do status quo. As experiências religiosas ao va-
lorizarem a vida humana e a natureza acima dos interesses econômicos 
e ao darem visibilidade às pessoas pobres e aos grupos subalternos de 
diferentes naturezas, contribuem para o desmascaramento do espírito 
do Império e expressam uma reserva de sentido contra-hegemônico. 
As iniciativas de diálogo inter-religioso têm dado sinais visíveis nestas 
direções, em especial o apelo à defesa dos direitos humanos e da terra 
e o aprofundamento da democracia para além dos aspectos formais 
(Ribeiro, 2016). Ao mesmo tempo, e de forma variada e ambígua, 
estão outras fronteiras entre experiências religiosas e sociedade. Estas 
arestas são correlacionadas e formam imaginários em torno do plura-
lismo religioso. O nosso ponto de vista é que eles podem ser mais bem 
discernidos com os instrumentais de análise que venham a questionar 
a construção ideológica da noção do Ocidente, os limites da concepção 
moderna de religião, a força religiosa, simbólica e prática, do capita-
lismo globalizado e o potencial anti-imperial e contra-hegemônico 
das experiências religiosas, sobretudo inter-religiosas. 
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Polidoxia como elemento crucial para a  
reconstrução dos imaginários

Para a abordagem teológica do pluralismo religioso, entendemos 
ser necessária a superação do binômio ortodoxia-heterodoxia, uma vez 
que este, em geral, gera formas excludentes. Quando a heterodoxia 
é vista como heresia a partir de mecanismos coercitivos institucio-
nais das diferentes religiões, os processos de exclusão se acentuam. 
Considerando o contexto de hegemonia do amálgama Ocidente-mo-
dernidade-cristianismo-capitalismo, que já nos referimos, temos no 
conceito de polidoxia uma referência teológica importante para a 
construção de imaginários dialógicos no contexto das aproximações 
e diálogos inter-religiosos. 

O que é polidoxia?

Recorremos ao “termo polidoxia a fim de captar a ideia de que os 
cristãos não têm monopólio da revelação de Deus, e que a divindade 
deveria ser compreendida em termos de multiplicidade, irrestringi-
bilidade e relacionalidade” (Pui-Lan, 2015, p. 74). Nesta direção, 
se reforça a diversidade, a pluralidade e a fluidez e a variedade da 
linguagem humana e suas falas acerca do sagrado. Para Pui-Lan,

a polidoxia insiste que nenhuma teologia ou credo pode 
exaurir o sentido de Deus e alegar infalibilidade doutrinal. 
[...] A polidoxia partilha a afinidade com a teologia apofática, 
que insiste que a natureza de Deus não pode ser plenamente 
descrita, e que só podemos falar a respeito do que Deus não 
é, em vez de sobre o que Deus é (Pui-Lan, 2015, p. 75-76).

Com isso, por intermédio da polidoxia, Pui-Lan expõe os limites 
da razão ocidental, e nos apresenta a perspectiva de uma ética de 
alteridade. Ao demonstrar que a alteridade é constitutiva do ser – 
que, de fato, é sempre inter-ser – Pui-Lan nos mostra que o diálogo 
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interfé é um canal de construção de uma cultura da solidariedade e 
da paz com justiça.

A autora defende que as religiões – a despeito dos séculos de 
abusos engendrados pelo colonialismo, e não obstante a violência dos 
fundamentalismos religiosos vigentes no passado e em nossos dias – 
podem contribuir efetivamente para um futuro de paz e de justiça 
da sociedade global. Conforme afirma a autora: “é imperioso para as 
pessoas de todos os credos trabalharem rumo a um futuro no qual a 
religião possa ser uma força não para a destruição, mas para o bem 
comum” (Pui-Lan, 2015, p. 32). A pressuposição das análises dela é 
que historicamente é possível constatarmos que as religiões estão se 
abrindo a uma postura dialogal. Esse processo está marcado por forças 
ambivalentes e ambíguas, haja vista que se por um lado encontramos 
os esforços ecumênicos de tantos organismos e grupos ao redor do 
mundo, como o Conselho Mundial de Igrejas, por exemplo, de outro 
também podemos visualizar os mais diversos esforços fundamentalis-
tas que eclodem no seio da sociedade. O debate sobre a construção 
de novos imaginários ganha força na medida em que valorizamos a 
concepção que “se a religião quiser tornar-se uma força de construção 
da paz e não causa de intolerância e conflito, nova construção e novas 
relações com o ‘outro diferente quanto a religião’ devem ser buscadas” 
(Pui-Lan, 2015, p. 32). 

Pui-Lan oferece vários elementos autocríticos para as avaliações 
dos movimentos ecumênicos, em especial no tocante às questões de 
gênero. Para a autora, ouvir as vozes das mulheres é indispensável, 
pois “desafortunadamente, em muitos encontros ecumênicos e no 
Parlamento Mundial de Religiões, a participação das mulheres e suas 
vozes foram marginalizadas” (Pui-Lan, 2015, p. 33). Assim, uma vez 
que historicamente o diálogo interfé tem sido predominantemente 
marcado pela majoritária presença masculina, a autora afirma que “o 
desafio do gênero é o desafio da alteridade, no qual a mulher, no diá-
logo, pode ser duplamente outra, se ela for mulher de outra crença em 
uma reunião constituída predominantemente por homens” (Pui-Lan, 
2015, p. 35). Atenta as limitações e insuficiências dos esforços da “boa 
vontade”, ou seja, ciente de que não basta “dar a voz” à outra pessoa 
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para que o diálogo se estabeleça de forma justa e equitativa, Pui-Lan 
nos chama a atenção para dois conceitos fundamentais: os diferenciais 
de poder, já tratado em nossas análises, e a noção de apropriação.

No tocante à noção de diferença de poder, Pui-Lan constata que 
“mulheres de credos diferentes não entram no diálogo em pé de 
igualdade” (Pui-Lan, 2015, p. 38). Para a autora, não basta nos colo-
carmos todos em posição de diálogo – a exemplo de mulheres cristãs 
e muçulmanas em torno de uma mesa, se não se levarmos em conta 
o lugar de onde cada pessoa ou grupo fala e age, e as diferenças de 
poder a que estão circunscritas. O que pode ocorrer é que ao invés de 
privilegiar a alteridade, se reforcem as subalternidades e a dominação. 
Para evitar este tipo de equívoco, Pui-Lan afirma que desde a gênese dos 
processos de diálogo é fundamental que sejam estabelecidas as linhas 
que orientarão o diálogo, explicitando e questionando os diferenciais 
de poder em questão, a fim de que haja uma descentralização e relati-
vização do poder, de tal modo, que a outra pessoa ou grupo, não seja 
“constantemente forçada a comparar-se com a norma da maioria ou 
com a norma dominante” (Pui-Lan, 2015, p. 50). Além disso, como 
a autora afirma “no diálogo interfé, os participantes que pertencem 
à tradição dominante precisam instruir-se sobre as outras tradições 
religiosas a fim de conceder a todos as mesmas condições” (Pui-Lan, 
2015, p. 51). “O reconhecimento recíproco está baseado no agir livre, 
despido de dominação e de exclusão, de modo que a liberdade de 
cada um fica protegida e garantida” (Pui-Lan, 2015, p. 82). Como 
exemplo, temos avaliações em torno do diálogo cristão-muçulmano:

[...] o conhecimento acerca do complexo e multifaceta-
do desenvolvimento das comunidades muçulmanas e das 
atividades das mulheres tornaria a mesa do diálogo mais 
acolhedora e aberta [...] As mulheres muçulmanas as vezes 
expressam mal-estar quando sentem que as mulheres cristãs 
estão impondo sua agenda “liberal”. Na discussão dos pa-
péis das mulheres em relação aos homens e na preferência 
sexual, algumas podem sentir-se incomodadas e pensar que 
não são tópicos adequados para o diálogo interfé. Portanto, 
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expectativas e linhas de orientação claras devem ser estabe-
lecidas no começo (Pui-Lan, 2015, p. 47). 

A segunda contribuição crítica se refere à noção de apropriação. A 
este respeito, Pui-Lan afirma que “a mera inclusão de algumas vozes 
simbólicas, sem reconsiderar fundamentalmente as pressuposições 
e os esquemas epistemológicos atuantes não é verdadeira diversida-
de” (Pui-Lan, 2015, p. 52-53). Como exemplo poderíamos citar as 
apropriações indevidas realizadas pelas várias expressões da Nova 
Era e também de grupos cristãos para com as tradições nativas. Nas 
palavras da autora: “Hoje em dia, a apropriação indébita da espiri-
tualidade indígena dá continuidade às mesmas práticas genocidas 
de seus ancestrais. Os rituais indígenas são tirados do contexto e 
empacotados novamente para consumo e lucro dos brancos, sem 
respeitar a integridade deles e seu uso nas comunidades indígenas” 
(Pui-Lan, 2015, p. 57).

É comum em atividades e reuniões inter-religiosas, na ausência 
de representantes índios, a realização de momentos litúrgicos com 
canções, músicas e apresentações, como uma espécie de lampejos da 
cultura indígena. Ou seja, apropriam-se da cultura do índio mesmo 
que não demonstrem comprometimento efetivo e responsabilidade 
dialógica pelos povos nativos. De acordo com Pui-Lan isso ocorre 
por três razões básicas, que para ela se constituem como armadilhas: 
a) A negação: que a partir da ideia que os índios estão em extinção e, 
por isso, seja necessário proteger os elementos culturais do passado, 
para que sejam preservados na memória; b) A síndrome de querer ser 
índio: comum em culturas brancas que fetichizam as culturas nativas 
e o nativo através de imaginações românticas e utópicas – a exemplo 
do bom selvagem; e c) A culpa em busca de redenção – que levam 
pessoas brancas, cientes dos estragos realizados à cultura indígena, 
a se interessarem pelas culturas nativas a fim de que tenham os seus 
débitos emocionais sanados.
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Espiritualidades como projeções do devir 

Há outra noção que consideramos importante para melhor com-
preensão dos imaginários que emergem dos diálogos inter-religiosos. 
Trata-se da referência utópica e da dimensão da imaginação, que são 
forjadas nas fronteiras culturais. Homi Bhabha, um dos expoentes 
dos estudos culturais pós-coloniais, propõe, em O local da cultura 
(2001), um alargamento de horizontes e de caminhos de reflexão sobre 
a realidade onde seja possível uma nova descrição da contemporanei-
dade humana, que supere o que em geral é visto como normalidade 
no presente. É o que o autor sugere como posicionar-se num além. 
Trata-se de uma atitude de revisão que permita retornar ao presente, 
reinterpretando-o, e redescrevendo a contemporaneidade com novas 
significações e possibilidades interventivas. O futuro é, nesse aspecto, 
assumido desde os entre-lugares culturais, com todas as instabilidades 
e indefinições que lhe são características. 

De forma similar, Boaventura de Souza Santos, em sua obra A 
gramática do tempo (2010a) propõe uma dilatação do presente por 
intermédio de uma sociologia das ausências, mas ao mesmo tempo 
considera ser fundamental uma “contração do futuro” a partir do 
que ele chamou de sociologia das emergências. Esta é a investigação das 
alternativas sociais compatíveis com o horizonte das possibilidades 
concretas e, que “consiste em substituir o vazio do futuro segundo o 
tempo linear (um vazio que tanto é tudo como é nada) por um fu-
turo de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas 
e realistas, que se vão construindo no presente através de actividades 
de cuidado” (Santos, 2010a, p. 116).

Pressupomos que as identidades se constroem não mais nas sin-
gularidades – como as de classe, gênero etc. – mas, nas fronteiras das 
diferentes realidades. Trata-se dos entre-lugares. Eles são compreendidos 
como um pensamento liminar, construído nas fronteiras, nas bordas 
das culturas. Pela natureza deles, não é simples caracterizar tal espaço 
cultural, mas eles podem se encontrar, por exemplo, na experiência 
da comunicação eletrônica entre jovens das camadas sociais pobres, 
que reúne duas dimensões de tempo distintas na vivência humana: 
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o pós e o pré-moderno. Ou na construção da cidadania a partir de 
expressões artísticas como o Funk, Hip-Hop, danças de rua, capoeira 
e formas de teatro popular, onde nem sempre o elemento racional de 
conscientização política está explícito. Crescem os grupos religiosos, 
especialmente entre a juventude, com diferentes tons nas visões teo-
lógicas, que se organizam e atuam nestas formas. Ou ainda podemos 
ver espaços fronteiriços nas experiências religiosas que agregam di-
ferentes tradições, como aquelas que reúnem em uma só vivência o 
urbano, o afro e elementos tradicionais cristãos. Isto coloca em xeque 
as compreensões fixistas de identidades rígidas. 

Mais uma vez, recorremos ao pensamento de Boaventura de 
Souza Santos:

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas 
nem, muito menos, imutáveis. São resultados sempre tran-
sitórios e fugazes de processos de identificação. Mesmo as 
identidades mais sólidas, como a de mulher, homem, país 
africano, país latino-americano ou país europeu, escondem 
negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de 
temporalidades em constante processo de transformação, 
responsáveis em última instância pela sucessão de configu-
rações hermenêuticas que de época para época dão corpo e 
vida a tais identidades. Identidade são, pois, identificações 
em curso (Santos, 2010b, p. 135).

A noção de hibridismo, para além da noção identitária branca, 
masculina e cristã do eu como ser autônomo, sugere a teoria do eu-
-em-relação. Pui-Lan, pautada na ideia de que todos somos híbridos, 
e que não há identidade pura ou isenta de intercambiamentos simbó-
licos, irá propor três razões pelas quais o hibridismo pode favorecer 
o diálogo interfé.

Em primeiro lugar, nossa identidade híbrida pode estimular 
conexões com membros de fora do nosso grupo. [...]. Em 
segundo lugar, a identidade híbrida leva em conta a identi-
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ficação parcial de identidades sobrepostas, o que possibilita 
acontecer a colaboração para além das fronteiras religiosas. 
[...]. Em terceiro lugar, a identidade híbrida desafia a pureza 
que leva em conta a dupla ou múltipla pertença religiosa 
(Pui-Lan, 2015, p. 62-63).

Ainda em relação à noção de hibridismo, a autora novamente 
atenta para as armadilhas conceituais que muitas vezes surgem pelo 
caminho teórico. Para ela,

[...] a compreenção de identidade híbrida aponta para a 
formação da identidade como um processo dinâmico e flui-
do, de tal modo que as pessoas podem mudar ao longo do 
tempo como resultado da interação com outros. No diálogo 
interfé, às vezes há o receio de que perderemos nosso com-
promisso religioso se formos abertos a outras tradições. Esse 
temor, no entanto, baseia-se em uma compreenção estática 
do eu. Se compreendermos o eu como uma rede de relações 
a interagir constantemente com outras, seremos mais aber-
tos à transformação e à mudança (Pui-Lan, 2015, p. 64). 

A autora prossegue ao recorrer à noção de ambivalência: “O hibri-
dismo sempre tem uma dimensão de ambivalência, porque significa 
a fragmentação do sujeito nos circuitos do poder na época colonial” 
(Pui-Lan, 2015, p. 66). Isso para evitar de incorrer em relativismos 
multiculturalistas que porventura possam instrumentalizar o plura-
lismo religioso, assimilando-o à lógica imperial do capitalismo globa-
lizado e/ou as formas religiosas hegemônicas, invariavelmente cristãs. 
Portanto, “quando se suprimem o contexto colonial e o corte político 
do hibridismo, é possível ser facilmente cooptado para glorificar o 
pluralismo e a multiplicidade em nosso mundo globalizado, com 
livre movimento de comércio e de capital” (Pui-Lan, 2015, p. 67). 

As duas visões descritas – a noção de polidoxia e a referência 
utópica associada à dimensão da imaginação forjada nas fronteiras 
culturais – reforçam a visão pluralista em relação às diferenças religiosas 
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e às possibilidades de diálogo. Para uma interpretação teológica do 
pluralismo religioso, em especial o potencial utópico das experiências 
inter-religiosas e o diálogo interfé, levamos em conta a visão pluralista 
que nem anula as identidades religiosas, por um lado, e nem as abso-
lutiza, por outro. A perspectiva pluralista olha as religiões em plano 
dialógico, considerando cada contexto, especialmente os diferenciais de 
poder que neles estão presentes. Não se trata de igualdade de religiões, 
mas de relações justas, dialógicas e propositivas entre elas. 

Considerações finais: por um reforço  
do imaginário pluralista

Os resultados de nossa pesquisa visaram sistematizar duas noções 
em torno das relações inter-religiosas que cooperam na desconstru-
ção de imaginários de corte idealista que muitas vezes emergem de 
práticas e de formas de ecumenismo inter-religioso. A primeira se 
baseia nos diferenciais de poder presentes na sociedade e nas relações 
inter-religiosas. Estes, uma vez identificados, assumidos e equaciona-
dos criticamente poderiam atenuar a reprodução de formas veladas 
de dominação, na medida em que tais formas, contraditoriamente, 
também estão presentes no espectro do diálogo inter-religioso. A 
segunda, a concepção de polidoxia, evitaria interpretações e ações 
dicotômicas e bipolares no tocante às aproximações inter-religiosas. 
Ela, constituída por intermédio da crítica e do desmascaramento do 
pensamento único, visa a ultrapassar o binômio ortodoxia/heresia, 
que em geral inibe a efetivação de um diálogo inter-religioso e cultural 
autêntico. A divindade, nesta perspectiva, é compreendida em termos 
de multiplicidade, irrestringibilidade e relacionalidade.

Nesse sentido, tendo em vista o leque de questões disputadas nesse 
debate, advogamos a visão de que cada expressão religiosa tem sua 
proposta salvífica e de fé, que devem ser aceitas, respeitadas, valorizadas 
e aprimoradas a partir de um diálogo justo e aproximação mútuas. Tal 
perspectiva não anula nem diminui o valor das identidades religiosas 
– no caso da fé cristã, majoritária em terras brasileiras, a importância 
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de Cristo –, mas as leva a um aprofundamento e amadurecimento, 
movidos pelo diálogo e pela confrontação justa, amável e correspon-
sável. Assim, a fé cristã, por exemplo, seria reinterpretada a partir 
do confronto dialógico e criativo com as demais fés. O mesmo deve 
acontecer com toda e qualquer tradição religiosa. 

Na visão pluralista, os elementos-chave da vivência religiosa e 
humana em geral são alteridade, respeito à diferença e o diálogo e 
cooperação prática e ética em torno da busca da justiça em relação a 
grupos empobrecidos e subjugados pelas mais diferentes formas de 
dominação e pela busca do bem comum. A aproximação e o diálogo 
entre grupos de distintas expressões religiosas cooperam para que 
elas possam construir ou reconstruir suas identidades e princípios 
fundantes. Daí nossa ênfase no diálogo justo como condição impres-
cindível para se construir uma identidade autêntica, levando em conta 
os diferenciais de poder entre cada expressão religiosa. As diferentes 
perspectivas e expressões religiosas poderiam, a partir do diálogo, re-
construir permanentemente suas contribuições para o mundo, dentro 
dos critérios da justiça, da paz e da integridade da criação.

A visão pluralista recupera o sentido da gratuidade e nos leva à 
indicação da presença – e, ao mesmo tempo, a necessidade – de uma 
espiritualidade que possa corresponder aos processos sociopolíticos de 
aprofundamento democrático, de consolidação de direitos, de crítica 
às mais variadas formas de dominação, e à busca de alternativas à lógica 
imperial econômica. Tais visões de espiritualidade se expressam em 
aspectos práticos e concretos da vida social e política, como os pro-
cessos de defesa da justiça social e econômica, dos direitos humanos 
e da terra, da cidadania e da dignidade dos pobres. Elas reforçam, 
não obstante suas limitações e ambiguidades, espaços de consciência 
social, alteridade, coexistencialidade, cordialidade, humanização e 
integração cósmica. Todos eles cooperam na reconstrução de imagi-
nários e interpelam concretamente as práticas sociais.
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Reforma, Lógicas e Diálogo
 
Gilbraz de Souza Aragão

Este texto surge na caminhada de um grupo de pesquisa com foco 
nas Espiritualidades e no Diálogo, que investiga práticas de diálogo 
inter-religioso no sentido de verificar a plausibilidade de uma mística 
comum e trans-religiosa para o nosso tempo de transformações cul-
turais. Nessas espiritualidades incluem-se as expressões laicas e sem 
divindades. O diálogo que elas todas proporcionam faz repensar o 
compromisso ético das religiões para com a justiça e paz no mundo.

A presente reflexão tem a ver com o compartilhamento dos eventos 
e publicações que fazemos nessa área do diálogo nos estudos de religião 
no Brasil. Além disso, reflete a nossa busca de seguir aprofundando 
e combinando lógicas, conceitos e autores, que avaliamos para a 
compreensão do pluralismo religioso e para a promoção do respeito 
à diversidade espiritual.
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O nosso grupo reúne-se desde 2008 como gt nos grandes con-
gressos de Ciências da Religião e de Teologias, como o da Soter e o 
da Anptecre. Em março de 2016, na Umesp, em São Bernardo do 
Campo, aconteceu o i Seminário “Espiritualidades contemporâneas, 
pluralidade religiosa e diálogo”, que marcou o lançamento oficial do 
Grupo de Pesquisa Espiritualidade, Pluralidade e Diálogo1. Um ano 
depois realizamos o ii Seminário, enfatizando as relações entre as Es-
piritualidades Contemporâneas e os Direitos Humanos, em tempos 
marcados pelos quinhentos anos da Reforma Protestante.

O presente ensaio quer aproveitar o clima de releituras da Refor-
ma para testar o nosso referencial teórico: em que medida as ideias 
de História como interpretação engajada, de Complementariedade 
nos “entre-lugares” culturais, e de uma Lógica do “terceiro incluído” 
– que utilizamos e revisamos em nossos encontros e textos – podem 
ajudar a repensar a Reforma em termos mais complexos e para além 
das contradições aparentes do seu processo. E também aquilatar como 
as lições dessa revisão histórica podem aportar sabedoria para a com-
preensão atual da diversidade eclesial e religiosa e para a promoção do 
diálogo intercultural e inter-religioso, para o reconhecimento humano 
da experiência de fé e o exercício do respeito à diversidade de suas 
expressões, para a reflexão sobre a vivência pluralista do sagrado e o 
ensaio de místicas trans-religiosas.

Como essa revisão histórica de um ecumenismo intrarreligioso 
pode ajudar a aprofundar os caminhos do diálogo inter-religioso? O 
contexto cultural contemporâneo enseja a passagem da religião do 
indivíduo e seu clã em busca da “intervenção dos Céus” para uma 
“religiosidade da humanidade e da Terra”, na qual o mistério da vida 
transparece entre-nós, despertando místicas de apreço e cuidado com as 
outras pessoas, engendrando valores novos e novas formas de vivência 
dos valores tradicionais. O que o testemunho de um cristianismo em 
Reforma, com os/as cristãos/cristãs – se reconciliando pela prece da 

1 O site do grupo de pesquisa está disponível na internet: https://espdialogo.wor-
dpress.com
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unidade e pelo serviço comum e misericordioso às vítimas do tempo 
– pode aportar para o diálogo entre culturas e religiões? A união na 
diversidade assinala a necessidade de outro modelo de pensamento, 
que permita lidar com a realidade que está entre e além das contra-
dições históricas.

Relendo as controvérsias da Reforma

Com efeito, a comunidade cristã sofreu divisões traumáticas que 
começaram já no século 5º com os nestorianos e monofisistas e, mais 
tarde, seguiram com a cisão da ortodoxia oriental sob o patriarca Mi-
guel Cerulário, no século xi. A separação mais famosa foi a das Igrejas 
Protestantes (luteranas, calvinistas e anglicanas) no século xvi, contudo 
ela foi seguida por rupturas suscitadas no Concílio Vaticano i em fins 
do século xix e, no século xx, por movimentos escatológicos e pente-
costais, grupos de ativismo social e também de evangélicos curadores.

Mas estamos há quinhentos anos daquela Reforma Protestante, 
marcada pelas teses de Lutero em 1517, que deslancharam uma agi-
tação religiosa ensejada pelo mundo moderno, urbano e comercial, 
contra o medievo agrícola e rural. Teses libertárias, ainda que nos 
limites da emancipação burguesa, ampliando e pluralizando, porém, a 
compreensão de Igreja e o sentido do ecumenismo (Ribeiro; Rocha, 
2017). O movimento da Reforma propôs novas formas de viver a fé 
cristã a partir do protesto contra as indulgências, práticas de peni-
tência associadas a finanças pela Igreja Católica Romana, para os fiéis 
alcançarem perdão e salvação por intermédio do clero. Nesse protesto 
sobressaiu-se o alemão Martinho Lutero, mas também o escocês John 
Knox, o francês João Calvino, o suíço Ulrich Zwinglio e o alemão, 
também reformador social, Thomas Muntzer.

A Reforma insurgiu-se contra uma tradição que não era a mais 
originária do cristianismo, mas refletia a inserção da Igreja no mundo 
político do Império Romano, desde o século iv, tendo se cristalizado 
graças a Gregório vii e à sua luta para defender-se dos Príncipes, a 
partir do ano 1000. Aí se passou de uma Igreja-comunidade para uma 
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Igreja identificada com a sociedade e fundamentada na “sociedade 
perfeita” dos religiosos. Em suas origens bíblicas e patrísticas, é toda 
a Igreja que faz e celebra a eucaristia (sempre presidida por pastores 
próprios) e é a eucaristia que faz e constitui a Igreja. A partir do 
segundo milênio, a eucaristia é celebrada pelo clero, e é este o que 
constitui realmente a Igreja. 

No cristianismo primitivo toda a comunidade tinha um caráter 
“sacerdotal”, na medida em que sua vida comunitária devia participar 
da “obra sacerdotal” de Cristo. Não simplesmente na celebração litúr-
gica, mas no empenho amoroso da vida de cada um e de todo cristão, 
devido ao poder transformador do único sacrifício de Cristo. Porém, 
na medida em que a Igreja foi crescendo, tornou-se mais comum dis-
tinguir entre os cristãos ordenados para as celebrações públicas, o clero, 
e os não ordenados, os leigos. Depois, o aparecimento do monaquismo 
aprofundou essa distinção, entre leigo e monge, o qual devia se devotar à 
espiritualidade. Com isso a liturgia passou a ser privilegiada e tornou-se 
assunto clerical, ficando os leigos reduzidos a espectadores.

A eclesiologia simbólica de comunhão foi sendo substituída por 
tratados apologéticos para defender o poder papal e a estrutura hierár-
quica da Igreja: as comunidades não puderam mais eleger seus bispos 
e exercitar o consenso dos fiéis na recepção das normas. Foi o fim do 
pluralismo teológico, litúrgico e pastoral. O clero católico separou-se 
dos leigos e mais tarde separou-se também do mundo moderno e 
mais racional, que se desenvolveu às margens e, muitas vezes, contra 
a Igreja. O Protestantismo surgiu no bojo dessa transformação cultu-
ral e, contra a monopolização dos atributos divinos pela Igreja e sua 
hierarquia, enfatizou princípios como Sola Gratia (Somente a Graça), 
Solus Christus (Somente Cristo), Sola Scriptura (Somente a Escritura), 
Sola Fide (Somente a Fé) e Soli Deo Gloria (Glória somente a Deus). 

Contra o clericalismo resgatou-se o sacerdócio universal de todos 
os crentes e a ideia da “Igreja que está sempre se reformando”. Esses 
fundamentos veem aos poucos sendo assimilados pelo catolicismo 
(Bizon; Dariva; Drubi, 2004): o Concilio Ecumênico Vaticano ii 
(1965) recordou que a vida de todo cristão é sacerdotal, na medida 
em que ele se entrega ao poder do amor, encarnado na autodoação 
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salvífica de Jesus. E o ministério cristão ordenado vai sendo revisto, 
então, como uma chamada para servir e coordenar esse sacerdócio de 
todos os batizados. A Igreja vai se redefinindo como comunidade de 
comunidades, povo enviado ao mundo em missão para colaborar no 
Reino vindouro de Deus, povo que olha para o futuro com humilda-
de e esperança. A fé, o batismo e o discipulado são, pois, realidades 
fundacionais na Igreja. Todos os cristãos, em virtude do seu batismo, 
participam do sacerdócio de Cristo, e todos são chamados a entregar 
suas vidas a um sacrifício vivo de santidade.

Por conta disso, diferente do que ocorreu nos quatro centenários 
anteriores da Reforma, em que o protestantismo se afirmava contra 
a Igreja Católica e esta denunciava as heresias reformistas, nestes 
quinhentos anos a comemoração ocorre em clima de empenho pela 
unidade. Há um sentimento de gratidão pelo legado teológico de 
Lutero e companheiros, garantindo a preponderância da graça divina, 
o acolhimento desta por meio da fé e o compromisso em favor da 
prática do amor. Mas há também um sentido autocrítico para com as 
institucionalizações limitadas e deturpações que ocorreram em Lutero 
e na história das Igrejas após o período da Reforma. 

O Papa Francisco e amplos setores do catolicismo têm demons-
trado que encaram a história, também da Igreja Católica, de forma 
igualmente crítica e aberta para o ecumenismo, disposta a somar 
forças em favor do Reino de Deus, em saída e sempre em reforma 
para a missão cooperativa de proclamar o único evangelho de Jesus 
Cristo. O Relatório da Comissão Luterana – Católico-Romana para 
a Unidade, efetivamente, declarou:

Católicos e Luteranos têm consciência de que eles e as co-
munidades em que vivem sua fé pertencem ao corpo único 
de Cristo. Está crescendo a consciência de que as lutas do 
século xvi estão superadas. As razões para condenar mutua-
mente a fé do outro estão ultrapassadas. Assim, luteranos 
e católicos identificam cinco imperativos para comemo-
rarem juntos no ano de 2017. [...] Católicos e luteranos 
devem sempre partir da perspectiva da unidade e não da 
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perspectiva da divisão. [...] Precisam deixar-se transformar 
continuamente pelo encontro com o outro e pelo testemu-
nho mútuo da fé. [...] Devem comprometer-se outra vez 
na busca da unidade visível, para compreenderem juntos 
o que isso significa em termos concretos, e buscar sempre 
de novo esse objetivo. [...] Luteranos e católicos busquem 
juntos redescobrir a força do Evangelho de Jesus Cristo para 
o nosso tempo. [...] E em sua pregação e serviço ao mundo, 
devem testemunhar juntos a graça de Deus (Pontifício 
Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos 
e Federação Luterana Mundial, 2015, p. 90-91).

Relendo hoje as controvérsias dos quinhentos anos da Reforma, 
quando o drama da simonia e de análogas indulgências está mais 
associado a Igrejas evangélicas que se reclamam na esteira do protes-
tantismo, ficamos nos perguntando se uma lógica binária e de con-
traposições dá conta dos dinamismos da história. Basta, aliás, viajar 
por um grande romance histórico, como O strip do Diabo (Abrahão, 
2009), cuja personagem em busca de mais vida e mais amor transita na 
Florença renascentista entre os reformadores e contrarreformadores, 
decidida a enfrentar os cavaleiros da Grande Prostituta, que supunha 
ser a Igreja Romana, para começarmos a nos perguntar se o católico 
Jerônimo Savonarola não era mais reformador do que o protestante 
Lutero, e se aquele não acabou na fogueira mais por derrubar os Médici 
do que por enfrentar o Papa. Desde sempre, parece, a contraposição 
entre católico e reformado esconde, portanto, a contradição poten-
cialmente dissimulada em toda identidade religiosa. E não é possível 
compreender os processos da Reforma, inclusive em suas dinâmicas 
de violência, se não se analisa junto o movimento de Contrarreforma.

Depois, tem essa questão dos vínculos entre a dimensão religiosa 
e a social. Em outro exemplo, o sucesso de plausibilidade aparente-
mente maior da Reforma de Lutero frente à de Muntzer deve-se à 
sua vitalidade teológico-pastoral ou à aliança mais estreita com os 
Príncipes alemães? 
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Os cátaros, os vaudois, os albigeois, o abade Joachim de 
Calabrese, os irmãos da boa vontade, da vida comunitária, 
do total discernimento, do livre espírito, Eckhart, os hus-
sitas, Munzer […] todos eles se unem e o consciente dessa 
fantástica tradição troveja de novo contra o medo, o esta-
do, a descrença e contra altos poderes desumanos (Bloch, 
1973, p. 206). 

Poderíamos opor uma Reforma desejada pelos camponeses e 
animada por Muntzer, mais comunitária, mística e social, engajada 
igualmente na reforma agrária, àquela protagonizada por Lutero em 
aliança com os Príncipes, ainda clerical, institucional e societária? 
Muntzer foi e ainda é visto por protestantes como um baderneiro 
sectário do movimento: nem no Livro dos Mártires está. Ou seria um 
líder messiânico que resguardou a sabedoria popular no processo de 
transformação social, contra uma razão instrumental, também na 
religião, acobertadora de novos mecanismos, burgueses, de domi-
nação política? 

Por fim, evocamos ainda uma controvérsia filosófico-teológica, 
mas igualmente política, entre tradicionalismo e progressismo, que 
é apresentada no debate entre Slavoj Zizek e John Milbank em A 
monstruosidade de Cristo (2014). Eles partem da teologia da “morte 
de Deus” e lembram que a modernidade secular é uma consequência 
do cristianismo, não uma rejeição do mesmo. Mas Milbank toma isso 
como prova de que precisamos voltar para o “real” cristianismo dos 
tempos pré-modernos, porque a modernidade, envolvida por uma 
metanarrativa protestante, seria uma visão herética do cristianismo, 
cuja consequência, seja pela teologia liberal seja pelo fundamentalis-
mo popular, é o niilismo capitalista. Ao passo que Žižek afirma, com 
Hegel, que a modernidade é fruto autêntico do cristianismo, e não 
uma espécie de bastarda ou órfã, e que precisamos ativar o que restou 
do velho Deus metafísico na cruz de Cristo, o espírito (“Onde dois 
ou três estiverem reunidos em minha memória amorosa, estarei no 
meio deles”), para emular teologias e práticas políticas para além da 
norma popular-absolutista atual: finanças, espetáculo e vigilância. 
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O protestantismo teria sido um momento necessário, ainda que 
em negativo, como o capitalismo, para atingirmos uma religiosida-
de “materialista” – e uma sociedade “comunista”? Se não, devemos 
recuperar o espiritual pré-moderno e ortodoxo, a “coisa em si”, o ser 
metafísico, além, que, acolhido nos sacramentos, humaniza a pessoa 
e suas relações. Ou, pelo contrário, devemos avançar na apreensão 
heterodoxa da “coisa em relação”, o descentramento que encarna o 
mistério espiritual entre a gente, na luta para cuidar, materialmente, 
do ambiente e dos outros. 

Complexidade para além das contradições

Por trás desses dramas que fizeram eclodir a Reforma uma sadia 
teologia cristã diagnostica o esquecimento do Espírito. A divindade 
do Espírito, proclamada solenemente no i Concílio de Constantinopla 
(381) – “O Espírito Santo é Senhor e vivificador, que procede do Pai 
e é objeto da mesma adoração e da mesma glória com o Pai e com o 
Filho” – significa afirmar que a Igreja tem um princípio vital divino, 
presente em todos os batizados. Significa que vivemos todos, com 
nossos corpos, uma vida divina: que participamos da própria vida de 
Deus e da ressurreição de Jesus. É esse Espírito que produz a santidade 
dos mártires, o ardor dos missionários e o fervor dos místicos. É esse 
Espírito, “Pai dos Pobres”, que faz destes os primeiros destinatários e 
evangelizadores do Reino de Deus (Comblin, 1982).

Mas, segundo Kung (1990), sobretudo no segundo milênio criou-
-se uma distância entre a Igreja e o Espírito, entre a própria teologia e 
o Espírito: o método teológico da Lectio Divina, espiritual e sapiencial, 
foi substituído pelas Quaestiones e as Summae centradas na raciona-
lidade escolástica da fé. O prolongamento carismático da revelação, 
por meio de novos escritos revelados, foi reprimido já pela Carta de 
Páscoa (ano 367) do bispo Atanásio. Os profetas carismáticos foram 
excluídos pouco a pouco da direção das comunidades ou os cargos 
carismáticos foram institucionalizados e a presença do Espírito ficou 
nos monges que fugiam para o deserto, não somente para lutar contra 
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os demônios pessoais dos pecados, mas também contra os demônios de 
uma sociedade que se denominou cristã, e que, no entanto, esqueceu 
a radicalidade evangélica, a tensão escatológica na direção do Reino. 

Os movimentos leigos e populares dos séculos xi ao xiii repre-
sentam outro momento profético, crítico e pneumatológico da Igreja 
medieval que, em Joaquim de Fiore, ansiou pela era do Espírito, 
da Igreja fraternal e servidora. Na própria conquista das Américas, 
contra a eclesiologia oficial, levantaram-se bispos e missionários que 
se colocaram do lado dos indígenas e perceberam a evangelização na 
perspectiva dos “cristos crucificados” nas “Índias”, vendo neles e nos 
negros os pobres de Jesus Cristo. Fortes lufadas do Espírito podem 
também ser encontradas nos questionamentos dos Ortodoxos e, igual-
mente, nas críticas dos irmãos Protestantes, que nos lembraram da 
primitiva vivência do Caminho.

 Agora, para compreendermos melhor essa trama histórico-
-teológica, que tem a ver com o esquecimento do Terceiro, o Espírito, 
do símbolo cristão trinitário, e para tirarmos melhores consequências 
dessa análise do movimento da Reforma para a animação contempo-
rânea do diálogo entre grupos religiosos, para não ficarmos fixados 
em contradições históricas e podermos integrá-las em outros níveis 
de realidade, precisamos de um axioma de conhecimento para além 
da lógica clássica – identidade, não-contradição e terceiro excluído.

Carecemos de um pensamento lógico em que uma verdade não 
seja adversária da outra e a síntese não nasça do túmulo do que se 
exclui. Precisamos aprender a lidar com a contradição aparente da 
pluralidade de absolutos, considerando a complexidade da realidade e 
da verdade, exorcizando o princípio soberano da identidade vitoriosa 
sobre toda diferença, acolhendo a controvérsia, a relação e o paradoxo 
para além do princípio de não-contradição e, sobretudo, servindo à 
causa do “outro”, atendendo ao revelador grito dos desempoderados e 
“terceiros excluídos”, que devem inspirar criatividade amorosa entre e 
para além dos grupos e pessoas envolvidos em controvérsias históricas.

Nesse sentido, um primeiro aporte pode vir da compreensão de 
história como interpretação engajada, que está presente no pensa-
mento de Paul Tillich (2005). Ele correlaciona questões existenciais 
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com objetos simbólicos, indicando uma reflexão consciente, criativa 
e inconclusa, nas fronteiras hermenêuticas de tempos e mundos. O 
conceito de fronteira e o método da correlação, nessa teologia, des-
dobrados por um pensamento complexo e transdisciplinar, apontam 
para a superação da rigidez dos tratados em blocos independentes de 
estudo por um processo dinâmico de interação dos temas entre si e com 
os desafios da vida, para a substituição do modelo de aprendizagem 
que separa sujeito e objeto por uma espiral hermenêutica de relação, 
para a construção de verdades dialogais e aproximativas. 

No que respeita ao tema da Reforma, o próprio Tillich advertia 
para a necessidade de superação de esquemas reducionistas de tradição 
sem reforma ou de reforma sem tradição, tanto quanto de adaptação 
sem verdade ou de verdade sem inculturação. E quanto ao diálogo 
entre as religiões, Tillich acabou reclamando da necessidade de uma 
teologia geral das religiões, sobre a base das experiências comuns en-
tre e além das diversas tradições religiosas e dos seus textos, em cima 
da qual cada tradição poderia acrescentar o diferencial da revelação 
obtida segundo as possibilidades e limites do seu contexto cultural 
– reforçando, assim, a ideia histórica e processual de que aquilo que 
uma religião descobre de inspirado é por causa das outras e é para 
todas as outras.

Relacionando-se com esse conceito de fronteira, temos depois, 
no pensamento antropológico de Homi Bhabha, a compreensão 
dos entre-lugares, da complementariedade. “De que modo se for-
mam sujeitos nos ‘entre-lugares’, nos excedentes da soma das partes 
da diferença (geralmente expressas como raça/classe/gênero etc.)?” 
(Bhabha, 2001, p. 20). Ou seja, de que modo podemos pensar 
questões de identidade em um local e tempo contemporâneos, cuja 
característica é a não-fixidez, o movimento, uma certa fluidez do 
que antes era tido como estático? Bhabha faz ver que o confronto 
da identidade com seu outro tece um entre-lugar no local onde se 
emaranham estratégias de saber/poder colonial: o fetiche do este-
reótipo e a metonímia da mímica negam o outro, mas a identidade 
confrontada por seu outro pode abrir-se a utopias, tipo os paradoxais 
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processos de emancipação micropolítica entre pentecostais, ou o 
ecumenismo de base que surge em meio às lutas sociais. 

Essa revisão, inclusiva e complementar, da compreensão de alte-
ridade, tem muita relação com a teologia fundamental e ética desen-
volvida por Enrique Dussel (1987), apoiada no conceito de analética, 
com a concretização da alteridade nos pobres e nos outros, no resgate 
da dignidade humana a partir da analética. A ética latino-americana 
da libertação move-se a partir da afirmação do outro real, existente, 
histórica e socialmente localizado. Este momento positivo trans-onto-
lógico (meta-fisico) de partida, ou ponto ativo de início da “negação da 
negação”, chama-se de analético. Ana (do grego) quer dizer um “mais 
além” do horizonte ontológico (do sistema, da “carne”), “mais além” 
ou transcendental ao Ser (identificado “ao que existe”). Quer dizer, 
a superação da contradição dialética começa pela analética inclusão 
de um terceiro, além, em outro nível de realidade e de consciência.

Por fim, e tudo a ver com esse encadeamento conceitual, temos 
a lógica  do  “terceiro incluído” do conhecimento transdisciplinar: 
entre e além, verdade e realidade como relação (Nicolescu, 2002). 
A transdisciplinaridade é uma metodologia de conhecimento que se 
baseia no pensamento complexo, que comporta a compreensão de 
níveis de realidade e percepção e os integra pela lógica do “terceiro 
incluído”. Enquanto modalidade de organização dos estudos de re-
ligião, ela se desdobra em uma atitude transcultural e uma mística 
transrreligiosa. A atitude transcultural designa a abertura de todas as 
culturas para aquilo que as atravessa e as ultrapassa, indicando que 
nenhuma cultura se constitui lugar privilegiado a partir de onde se 
possa julgar universalmente as outras, como nenhuma religião pode 
ser a única verdadeira – mesmo que cada uma possa se experimentar 
como absolutamente verdadeira e universal. Em um mesmo nível 
de realidade, religiões diferentes seriam possivelmente antagônicas e 
excludentes, mas, se considerarmos um outro nível ao menos, surge 
um “terceiro”, anterior e exterior, que, incluído, as pode reconciliar. 
Trata-se da base antropológica que nos constitui a todos e exige uma 
hospitalidade e comunhão ética, ou da altitude mística para cujo silên-
cio e sonho comum colaboram os sons de todas as tradições espirituais.
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Além de favorecer o diálogo inter-religioso, o jeito transdisciplinar 
de pesquisar a realidade lança uma nova luz sobre o sentido do sagrado. 
Uma zona de absoluta resistência ao conhecimento liga o sujeito e o 
objeto, os níveis de realidade e os níveis de percepção. Mística deriva 
desse mistério, do respeito a esse ilimitado em todo conhecimento. 
Espiritualidade é religação com essa dimensão sagrada, profunda e 
sutil, de toda a realidade: em nosso interior, na natureza e na história, 
na face do outro. E as tradições religiosas e filosóficas formalizam 
caminhos para essa experiência espiritual, conforme cada cultura. 

Frente a tais princípios lógicos, as controvérsias da Reforma e os 
seus contendores ficam desafiados a uma abertura, não apenas teóri-
ca, mas, existencial, para a vida além, em outros níveis da realidade. 
Ficam chamados a ensaiar a recriação das suas identidades pessoais 
e comunitárias nos entre-lugares em que o colonialismo pode dar 
lugar a utopias, pelo reconhecimento analético da alteridade. Ficam 
desafiados a uma noética e espiritual inclusão de terceiros.

Reformando pela inclusão dos outros

Acreditamos que as concepções de História como interpretação en-
gajada, de Complementariedade nos “entre-lugares” culturais, e de 
uma Lógica do “terceiro incluído” ajudam a repensar o movimento da 
Reforma para além das suas contradições aparentes. Apostamos que 
boas releituras da Reforma podem ajudar a fermentar um novo Pente-
costes na vida cristã – e a fomentar avanços no diálogo inter-religioso. 
Como exemplo, surgem em diversas latitudes um novo entendimento 
da revelação: acreditava-se que Deus revelou em Cristo e até o último 
apóstolo, pelo Espírito, um depósito de informações verdadeiras 
frente às quais deveríamos ter fé – enquanto consentimento racional 
e aderência sentimental –, tratando de adequar-nos moralmente a tais 
verdades. Hoje se deve conceber revelação como uma verdadeira peda-
gogia divina: é o Espírito Santo que nos permite interpretar os “sinais 
dos tempos” e, numa certa altura do esperançoso compromisso prático 
para com a defesa da vida no mundo, acreditarmos que aquele grito 
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que despertou a nossa práxis amorosa é sagrado, ou seja, percebermos 
que dentro da nossa relação amorosa fala-nos processualmente uma 
palavra – revelação – diferente, que causa diferença na vida. De forma 
que a Palavra de Deus não está presente só nos “livros sagrados”, nem 
somente na literatura cristã.

Com isso, vai-se ultrapassando uma visão mágica da espiritualidade 
(por exemplo, Jesus altera o mundo milagrosamente e atende às minhas 
preces por prosperidade e riqueza) e também uma visão mítica das 
coisas (segundo a qual Jesus traz a verdade eterna sobre tudo – e contra 
todos os que não têm fé Nele). Somente nessas baixas “altitudes” de 
compreensão espiritual é que faz sentido o proselitismo com o texto 
sagrado da minha tradição religiosa. As pessoas amadurecidas já têm 
uma crença mais razoável (se sigo a Jesus, posso encontrar uma vida 
boa, verdadeira e abençoada pelo seu caminho de amor, mas entendo 
que outros possam igualmente descobrir outras espiritualidades váli-
das) e até mais pluralista (há algo da consciência de Cristo em todos 
os seres e culturas, sendo o cristianismo uma de suas interpretações) 
e inclusive mais integral (a espiritualidade também se verifica na 
profundidade da observação científica e nas relações intersubjetivas 
profundas, podendo-se mesmo conceber uma “missa sobre o mundo” 
para além das místicas explicitamente eclesiais).

Então, o espírito da Reforma Protestante, a saber, a centralidade 
da graça de Deus e a liberdade em Cristo, hoje, encontra-se para além 
do protestantismo, tipo nas Comunidades Cristãs de Base e nas Ex-
periências Ecumênicas que são desenvolvidas em vários níveis (Alves, 
1982). Como testemunhos de iniciativas que assimilam esse espírito 
em nosso tempo, podemos aduzir a Rede Ecumênica da Juventude2. 
A Reju é uma rede formada e protagonizada pelas juventudes no 
Brasil que buscam, a partir de distintas formas de espiritualidades, 
a promoção dos direitos juvenis. Para tanto, busca-se o diálogo nas 
esferas sociais, políticas e religiosas com ações pela superação das 
intolerâncias. A Reju reúne jovens representantes de diferentes loca-

2 Para mais informações, acesse: http://www.reju.org.br/
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lidades, movimentos, religiões e entidades nas cinco regiões do país, 
com atividades relacionadas ao fortalecimento político das ações 
das juventudes; apoio e intercâmbio para a garantia de direitos das 
juventudes; estímulo da capacitação e articulação das juventudes para 
que ocupem espaços de protagonismo em meio à institucionalidade 
governamental e não-governamental. 

Para a Reju, o ecumenismo é compreendido em seu sentido 
mais amplo, como um movimento, uma ação: a busca por 
se construir uma casa comum (oikoumene) realmente justa e 
sustentável para todas as pessoas e a criação. O ecumenismo, 
neste sentido, acontece como uma posição prática e cotidia-
na, que resulta em uma incidência política orientada pela 
justiça e a alteridade, no sonho por se viver “outros mundos 
possíveis”. Ser ecumênica(o), portanto, é um compromisso, 
uma mística, que acontece em três dimensões:  a unidade 
intrarreligiosa, em que se busca construir uma interação e 
respeito no interior de cada tradição religiosa e comunidade 
de pertença (ex.: a unidade das cristãs e dos cristãos); a uni-
dade inter-religiosa, em que se procura estabelecer pontes 
de diálogo, fraternidade/solidariedade e interação por ações 
transformadoras entre pessoas de distintas vivências de fé; 
a unidade na luta pela justiça, paz e integridade da criação 
(http://www.reju.org.br/page/sobre-a-rede-ecumenica-da-
-juventude).

Outro testemunho significativo é o grupo Progressive Christianity3, 
que reúne gente como John Shelby Spong e Karen Armstrong. Os 
princípios desse coletivo ecumênico de cristãos progressistas, que pro-
duzem subsídios e formações para alimentar as comunidades aderentes 
à sua rede, são os seguintes: acreditamos que o caminho para seguir 
os ensinamentos de Jesus pode levar a uma consciência e experiência 

3 Para mais informações, acesse: https://progressivechristianity.org/
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do sagrado e à unicidade e unidade de toda a vida; afirmamos que os 
ensinamentos de Jesus fornecem apenas uma das muitas maneiras de 
experimentar a sacralidade e a unidade de vida, e que podemos tirar 
de diversas fontes de sabedoria em nossa jornada espiritual; procu-
ramos colaborar para comunidades inclusivas de todas as pessoas, 
incluindo, mas, não se limitando a: cristãos convencionais e céticos 
questionadores, crentes e agnósticos, mulheres e homens, aqueles de 
todas as orientações sexuais e identidades de gênero, aqueles de todas 
as classes e habilidades; sabemos que a maneira como nos comporta-
mos para com os outros é a expressão máxima do que acreditamos; 
achamos graça na busca de compreensão e acreditamos que há mais 
valor no questionamento do que em absolutos; colaboramos para a 
paz e a justiça entre todos os povos; ajudamos a proteger e restaurar a 
integridade de nossa terra; comprometemo-nos a seguir um caminho 
de aprendizagem ao longo da vida, com compaixão e amor abnegado.

Enfim, para impulsionar esse espírito e reformar a Reforma, por 
assim dizer, para dar prosseguimento ao seu movimento, é importante 
tanto a inclusão dos pobres pré-modernos e suas devoções populares, 
quanto a inclusão dos sem-igreja pós-modernos e sua “missa cósmica”. 
Na visão integral de Wilber, dos três grandes eu, tu/nós, ele, podemos 
falar, transdisciplinarmente e transrreligiosamente, de manifestações 
do Espírito na 1ª, na 2ª e na 3ª pessoa:

O Espírito na 1ª pessoa (se) é o grande eu, o eu-eu, o 
Maha-Atman, a Sobremente – o Espírito como aquele 
grande Observador em você, o eu-eu deste e de cada mo-
mento [...]. O Espírito em 2ª pessoa (ie) é o grande Você, 
o grande Tu, o Deus radiante, vivo, generoso diante do 
qual devo me render em amor, devoção sacrifício e liber-
tação. Diante do Espírito na 2ª pessoa, diante do Deus 
que é Todo Amor, eu posso ter apenas uma resposta: para 
encontrar Deus neste momento, preciso amar até doer, até 
o infinito, até que não sobre nada de mim em nenhum 
lugar, apenas esse Tu vivo e radiante que concede toda a 
glória, todo o bem, todo o saber, toda a graça e me perdoa 
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profundamente por minha própria manifestação, que ine-
rentemente traz sofrimento aos demais, mas que o Deus 
amoroso do Tu deste momento pode e liberta, perdoa, 
cura e integra [...]. O Espírito na 3ª pessoa é o Grande Ele, 
o Grande Sistema ou a Grande Teia da Vida. É a Grande 
Perfeição da existência, o ser de como as coisas são e de 
como são maravilhosas, neste momento e em todos os mo-
mentos subsequentes. O Espírito surge em seu modo de 
3ª pessoa como esse vasto Sistema evolutivo impessoal, a 
Grande Ordem Interligada, a Grande Holarquia de Ser, de 
ordens, de esferas, de níveis e de planos interconectados, 
estendendo-se do pó à Deidade, do barro à Divindade 
(Wilber, 2006, p. 204). 

Dependendo do desenvolvimento das nossas visões de mundo, 
sobressairá uma ou outra percepção do Espírito: a visão mágica e 
mítica tende a excluir a relação com o Espírito na primeira pessoa e 
a se relacionar com ele como divindade objetivada; a visão racional 
tende a se afastar da relação na segunda pessoa, enfatizando as maneiras 
da terceira pessoa se relacionar com o Espírito e a Natureza. A visão 
pluralista se abre para descobrir uma relação na primeira pessoa com 
o Espírito, rejeitando as versões racionais e míticas de conhecimento, 
mas aceitando com discernimento as formas exóticas de espirituali-
dade da segunda pessoa e da terceira pessoa. A visão integral penetra 
no despertar da primeira pessoa como Espírito (Eu sou Espírito), 
aprofunda o Espírito na terceira pessoa (vejo o Espírito e o sirvo) e 
ressuscita a comunhão na segunda pessoa com o Espírito (ponho-me 
diante de Ti para amar e ser amado por Ti, ó Espírito de tudo). 

Então, cabe às teologias reconhecer e tornar mais consciente a 
manifestação do Espírito no mundo material e no mundo cultural, 
superando as paradoxais lacerações do conhecimento especializado 
em cada quadrante da vida, e mais ainda lhes cabe superar as divisões 
originadas em seu quadrante de origem, pelas diversas revelações 
(in-conscientemente humanas) do Divino! A revelação que uma re-
ligião descobre, o faz por causa das outras – e para todas as outras! A 
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inspiração renovada que a Reforma Protestante trouxe para o segui-
mento de Jesus há de ser, igualmente, patrimônio de todos os cristãos 
e todas as cristãs.
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Conexões entre Espiritualidade e Interculturalidade
 
Marga Janete Ströher

Espiritualidade e cultura

Nosso contexto é marcado pela pluralidade e pela multicultura-
lidade, aspectos que também são perceptíveis no cenário religioso. 
Assim, pode-se pensar em diferentes e diversas formas de perceber, 
experimentar e viver a espiritualidade, pois esta é vivida no meio 
cultural e é influenciada pela cultura.

A diversidade cultural é perceptível nos rostos de nossa gente. A 
interculturalidade não é um conceito abstrato, mas a representação 
de relação e diálogo entre diferentes culturas. As culturas representam 
comunidades e indivíduos, ou seja, ela tem rostos. E rostos trazem as 
marcas da história, de pertenças e de identidades. São histórias indi-
viduais e coletivas, muitas vezes invisíveis, de sofrimentos, alegrias, 
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esperança, desamparo, presenças, encontros, celebrações, crenças, 
laços afetivos, relacionamentos humanos. Trazem consigo pertenças 
sociais, econômicas, políticas, culturais, étnicas, religiosas, convicções, 
valores, princípios éticos, cosmovisões. Esses múltiplos rostos huma-
nos carregam uma diversidade de vidas e histórias. E estas histórias e 
pertenças formam as identidades humanas individuais e coletivas e 
compõe o belo mosaico humano. 

A nossa proposta de conexões entre espiritualidade e intercultu-
ralidade baseia-se na ideia de conectar, ligar ou unir; de estabelecer 
comunicação, vínculo, elos, ligação, pontes, fatos, ideias, pensamentos, 
redes, experiências.

A nossa perspectiva em relação à cultura é de uma visão não es-
tagnada ou de artefato histórico, mas construída historicamente nas 
intermediações sociais. Neste sentido, Matthías Preiswerk, acerca da 
cultura, comenta: “[...] matrizes dinâmicas e complexas de produção 
de imaginação, de crença, de compreensão, de interpretação e de 
ação que as pessoas e os grupos sociais constroem e interiorizam para 
dar sentido e razão a sua vida e a sua comunidade em seus contextos 
próprios” (Preiswerk, 2004, p. 57).

Culturas são móveis, vivas e plurais, mas também podem ser 
assimétricas nas inter-relações sociais e atravessadas de interesses e 
conflitos de poder. A cultura é central em qualquer sociedade huma-
na. Nosso contexto é marcado por uma diversidade de culturas. Isto 
instiga a refazer o conceito de cultura normativa e normatizadora, 
supostamente universal, e indica o caminho da interculturalidade. 

A diversidade é uma realidade humana, construída e que resulta 
de um processo histórico e cultural. Ao olharmos para a diversidade 
cultural é possível identificar os sujeitos componentes de uma diver-
sidade que também é resultado de um sistema colonizador. 

Interculturalidade quer designar [...] aquela postura ou 
disposição pela qual o ser humano se capacita para, e se 
habitua a viver “suas” referências identitárias em relação 
com os chamados “outros”, quer dizer, compartindo-as 
em convivência com eles. Daí que se trata de uma atitu-
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de que abre o ser humano e o impulsiona a um processo 
de reaprendizagem e recolocação cultural e contextual. É 
uma atitude que [...] permite-nos perceber o analfabetis-
mo cultural do qual nos fazemos culpáveis quando cremos 
que basta uma cultura, a “própria”, para ler e interpretar o 
mundo (Fornet-Betancourt, 2004, p. 13).

Para uma melhor aproximação com este caminho da intercultu-
ralidade, o desafio é descolonizar nossas concepções culturais, nosso 
pensamento e nosso conhecimento para um processo de decolonialidade 
(conceito de Walsh, Quijano e outros), ou seja, refazer processos e 
caminhos históricos estagnados, questionar os sistemas de verdades, 
repensar nossas práticas discursivas e reaprender a pensar o mundo 
de outra forma.

A espiritualidade como elo entre o ser humano  
e o transcendente

Olhando para a sua fonte filológica, a palavra espiritualidade vem 
de espírito, do latim espiritus. É uma tradução do grego pneuma, que, 
por sua vez, é tradução do hebraico ruach. Ruach é o sopro da vida, é 
o alento, a energia vital, o que dá sentido à vida.

Em uma linguagem direta e simples a espiritualidade é entendida 
como o elo entre o ser humano e o transcendente; a dimensão mística 
e religiosa que perpassa o ser humano que tem uma crença. Ou, numa 
perspectiva filosófica, aquilo que é oposição à matéria.

A espiritualidade é uma dimensão humana, uma experiência 
religiosa e transcendente. Mas na sua carreira histórica e conceitual, 
a espiritualidade perde muito da concepção de energia vital e torna-se 
um conceito abstrato. E, diante dos processos socioculturais de nosso 
contexto histórico, passa a ser uma dimensão, um conceito marcado 
por uma religiosidade monocultural cristã e, portanto, não abarca 
toda a dimensão religiosa que perpassa esse continente e o Brasil.



80 | Marga Janete Ströher

Vivemos em contexto de pluralidade e diversidade. Não existe 
uma religião pura, abstraída de influências religiosas, culturais e de 
pensamento. A religiosidade é influenciada pela cultura e, ao mesmo 
tempo, interfere e é constituinte da cultura. O próprio cristianismo, 
que fazemos esforço para buscar as origens, é um amálgama de várias 
tradições do judaísmo e da Ásia Menor. O judaísmo também traz 
consigo tradições de outros ambientes culturais e religiosos. Pois não 
existe religião fora da cultura humana. Assim, a religião sempre estará 
construída em dimensões multiculturais. “A religião [...] apenas existe 
como uma imensa variedade de religiões, tanto como diversidade 
entre as principais religiões quanto como diversidade dentro de cada 
religião” (Santos, 2014, p. 130).

Reconexões com os processos vitais

Em nosso contexto, a espiritualidade constituiu-se pelo processo 
colonizador da cristandade. Assim, é possível afirmar que precisamos 
descolonizar a palavra com um processo constante. Pois os locais de 
culturas e de produção de significados, sentidos, imaginários, sím-
bolos, representações, concepções e experiências religiosas dos povos 
originários – e de outros grupos – foram deslegitimizados pela coloni-
zação europeia. No processo de colonização/colonialidade a dimensão 
cultural dos povos originários não era colocada como referência, pois 
a monocultura instituía a demarcação cultural, territorial e simbólica 
e foi estruturante do projeto colonial.

A tentativa de destruição da diversidade religiosa é parte do 
processo de colonização. [...] A intolerância ao que é diverso, 
do ponto de vista religioso, é parte da nossa colonização e essa 
intolerância se estendeu ao campo da cultura como um todo, 
criando justamente um conflito entre as culturas dos diferen-
tes povos e a cultura hegemônica do colonizador, totalmente 
apoiada na ordem religiosa como campo de legitimação do 
poder econômico e político (Ávila, 2006, p. 17).
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Assim, nesse processo de colonização, valores ocidentais e de mer-
cado também entram na cultura indígena. E muitos povos indígenas, 
como se fosse por “um analfabetismo espiritual, uma desnutrição 
mental”, deixam de viver em harmonia com os ciclos e os processos 
vitais da natureza e o sagrado da vida (Quigda, Alimako, 2014).

No contexto multicultural brasileiro e latino-americano e caribe-
nho, é possível vincular a temática de espiritualidade e da intercultu-
ralidade à perspectiva de Abya-Yala, ou seja, de um continente vivo e 
tudo que o compõe, terra, pessoas, natureza e à perspectiva indígena 
que remete a relação do sagrado com a Mãe Terra.

Para nós, os povos indígenas, nossas terras, territórios e re-
cursos são elementos fundamentais que permitem a con-
tinuidade histórica e a plenitude da vida, espiritualidade, 
desenvolvimento social, econômico, político e humano, 
vinculados a nossa cosmovisão, que consiste na relação 
profunda com a Mãe Terra (Declaração para a Conferência 
Mundial sobre os Povos Indígenas de 2014, Iximulew, Gua-
temala, 11 a 13 de abril de 2013).

Interculturalidade e cotidiano

Sobre o conceito de interculturalidade, Betancourt destaca a con-
vivência, o diálogo intercultural no cotidiano e a crítica às concepções 
universalizantes da cultura.

[...] por interculturalidade compreende-se [...] não uma 
posição teórica, nem tão pouco um diálogo de/e/ou entre 
culturas [...] no qual as culturas se tomam como entidades 
espiritualizadas e fechadas; senão que interculturalidade 
quer designar, antes, aquela postura ou disposição pela qual 
o ser humano se capacita para, e se habitua a viver ‘suas’ 
referências identitárias em relação com os chamados ‘ou-
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tros’, quer dizer, compartindo-as em convivência com eles 
(Fornet-Betancourt, 2004, p. 12).

Interculturalidade é pensada e construída desde o cotidiano, como 
lugar vivencial de diálogos, de relacionamentos, dos direitos, da justiça 
ou da falta desta, das distintas pertenças, diferenças e construções iden-
titárias, enquanto sujeitos que se reconhecem, se respeitam, tornam-se 
próximos e traçam possibilidades de convivência na diversidade.

A vida cotidiana é desafio para a discussão das identidades e da in-
terculturalidade, já que é permeada por relações de poder estruturantes 
e mediações culturais significativas para a formação das identidades 
e das interações socioculturais, como processo de territorialização e 
desterritorialização de saberes e culturas. Na interculturalidade não é 
possível desconsiderar a questão da alteridade e dos diferentes modos 
de ser no mundo, dos diferentes sistemas de classificação e valoração 
hierárquica entre as pessoas. 

Ana Maria D’Ávila Lopes explica as diferenças entre o multicul-
turalismo e a interculturalidade:

[...] enquanto o multiculturalismo propugna a convivência 
num mesmo espaço social de culturas diferentes sob o prin-
cípio da tolerância e do respeito à diferença, a intercultura-
lidade, ao pressupor como inevitável a interação entre essas 
culturas, propõe um projeto político que permita estabele-
cer um diálogo entre elas, como forma de garantir uma real 
convivência pacífica (Lopes, 2008, p. 32).

O diálogo e o princípio do respeito às diferenças podem desen-
cadear uma possibilidade de convivência amistosa entre diferentes 
grupos, povos e culturas, sendo possível, também, o estabelecimento 
de um projeto político. Raúl Fornet-Betancourt localiza a intercul-
turalidade como experiência que se realiza na vida cotidiana em que 
se cultiva o saber prático de maneira reflexiva. 
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Interculturalidade e hospitalidade

A interculturalidade não é apenas um conceito filosófico e polí-
tico, mas, sim, um processo epistêmico de conhecer e construir um 
conhecimento no encontro com o outro. É um processo hermenêutico 
que permite a interpretação de eventos, realidades ou conhecimentos, 
e aproximar-se do outro pela escuta, pela tradução cultural e pelo 
encontro entre sujeitos. A partir da perspectiva da interculturalidade, 
a intenção, neste texto, é também abordar um tema muito atual: a 
hospitalidade. “A hospitalidade é um símbolo da condição humana, 
símbolo radical, pois todos e todas somos porque fomos hospedados 
num ventre materno. Condição de precariedade radical que se torna 
condição de existência enquanto seres humanos” (Sgroi, 2016, p. 51).

A hospitalidade só existe em relação a um sujeito, com seus riscos, 
perigos, suas potencialidades de conhecimento, narrativas que se 
entrecruzam, constroem novas histórias e sentidos de vida. A hospita-
lidade é um encontro e uma entrega. A hospitalidade envolve riscos e 
hostilidades, mas também intercâmbio, diálogo, compartilhamento, 
parceria, cooperação, acolhida, respeito, aceitação das diferenças, afir-
mação da alteridade, reconhecimento da dignidade que se estabelecem 
em uma relação intercultural.

Faustino Teixeira retoma o pensamento de Bruno Forte ao afirmar 
que “a presença do outro suscita não apenas maravilha, mas também 
agonia, na medida em que sua presença provoca desconcerto e um 
desvio do caminho seguro até então trilhado” (Teixeira, 2017, p. 
25). Assim, a hospitalidade não envolve apenas intercâmbio, diálogo 
e aceitação das diferenças, mas acolhida concreta e responsabilidade 
pelo “estranho” que bate à nossa porta.

O dever de hospitalidade é um dever não só individual, mas 
também político. Numa época em que o multiculturalismo 
e o processo de hibridação das civilizações são vistos como 
um dos fenômenos sociais mais rápidos e mais extensos, 
a mensagem de certas políticas nacionalistas emergentes 
significa uma recusa da contaminação, vivida não apenas 
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como enfraquecimento cultural, mas também como atenta-
do aos interesses legítimos (Monge, 2016, p. 54).

No contexto atual, para além de hospedar o conhecido, estamos 
diante do desconhecido rosto de imigrantes que se espalham pelo 
mundo na maior crise humanitária já vivida no período pós-guerra. 
Enquanto cada palavra e frase são escritas sobre o assunto há um barco 
pedindo socorro, náufragos em desespero, pessoas nas fronteiras pe-
dindo abrigo, vítimas do desamparo em campos de refugiados que vão 
se alastrando. E quem são estas e estes imigrantes que batem em nossa 
porta? Que histórias carregam? Que narrativas desejam compartilhar? 
Que singularidades socioculturais trazem na bagagem? Quais são suas 
experiências religiosas? Que tipo de culturas compõem sua identidade? 
Como poderemos viver esta interculturalidade?

Mas, ao buscarem hospitalidade nos países ocidentais, via de 
regra, seus antigos colonizadores, imigrantes do mundo oriental e 
africano se deparam com a soleira da porta vigiada por um guardião 
que vai decidir seu futuro de sobrevivência e existência. Ou seja, há 
uma crise de hospitalidade. “A crise de hospitalidade mostra o lado 
frágil da nossa civilização e corre o risco de ser um sinal de perigosa 
esterilidade antropológica e cultural, antes mesmo que ética” (Sgroi, 
2016, p. 50).

Os povos do mundo ocidental, também estabelecidos por antigas 
imigrações, não conseguem perceber que os novos imigrantes com seus 
conhecimentos, suas culturas, seus modos de vida e suas experiências 
religiosas podem contribuir para a sua sociedade. O desafio já come-
ça na soleira da porta, “naquela porta à qual se bate e que vai abrir 
um rosto desconhecido, estranho. Limite entre dois mundos, entre 
o exterior e o interior, o dentro e o fora, a soleira é a etapa decisiva 
semelhante a uma iniciação” (Montandon, 2011, p. 32).

O estranhamento primeiro na soleira da porta é com o rosto, os 
corpos destes novos imigrantes, pois o corpo carrega histórias e culturas 
e mostra uma identidade étnica e religiosa diferente e que são vistas a 
partir da racialização, conforme sublinhado por Aníbal Quijano. “A 
racialização das relações de poder entre as novas identidades sociais e 
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geoculturais foi o sustento e a referência legitimadora fundamental do 
carácter eurocentrado do padrão de poder, material e intersubjectivo. 
Ou seja, da sua colonialidade” (Quijano, 2010, p. 113).

A soleira da porta pode ser o último apelo de proteção à vida, 
ou de desespero diante da violência, do abandono e da respectiva 
cumplicidade dos possíveis hospedeiros na produção das situações 
de vulnerabilidade. E porque também há seletividade entre os que 
recebem proteção e os que são abandonados na hostilidade e à própria 
sorte diante do colonialismo patriarcal. Assim foi com a mulher de 
um dos hospedados pelo levita: “Quando o seu senhor se levantou de 
manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava 
a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da 
porta” (Jz 19.27).

O medo se estabelece nesse lugar de encontro/desencontro – a 
soleira da porta – não tanto o medo do estranho, mas o medo do dife-
rente, daquilo que cria deslocamentos e nos tira da zona de conforto 
sociocultural. Envolve a corporeidade, dado que estes deslocamentos 
iniciam pelo primeiro estranhamento: a cor da pele.

As relações estabelecidas entre corporeidade e cultura não dão 
conta da dimensão e dos desdobramentos colocados pela cultura e pela 
etnia, as questões de identidade e diversidade. A interculturalidade, 
então, é uma dimensão viável de uma interação sociocultural que 
permita um diálogo entre os diferentes atores sociais.

A interculturalidade pressupõe processos de comunicação e 
diálogo e a interação entre etnias, culturas, religiosidades e 
modos de organização social, que estabelecem relações em 
um mesmo espaço de convivência. Ela não se resume a cul-
turas que se integram ou se misturam, mas remete a uma 
organização sociocultural em que os diversos grupos sociais 
se reconhecem no direito à diferença e buscam formas de 
superação de preconceitos, intolerâncias e desigualdades so-
ciais (Fornet-Betancourt, 2004, p. 8).
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Uma dimensão ética da diversidade cultural na perspectiva da 
interculturalidade poderia ser a busca pelo Outro e pela Outra no 
que se faz diferente de si mesma como a Outra de alguém, a partir do 
seu meio, de seu local de cultura. Abrir outros caminhos de diálogo e 
convivência para exercer a capacidade de se colocar no mundo do Ou-
tro e da Outra e compreendê-los em suas diferenças e singularidades. 

Reconexões com a espiritualidade

No início do texto abordamos as conexões entre espiritualidade e 
interculturalidade na perspectiva do diálogo e da comunicação. Além 
disso, perpassamos questões de cultura, de interculturalidade e coti-
diano e de hospitalidade. Talvez nos desafios da hospitalidade mais se 
exija a dimensão intercultural e a abertura para novas espiritualidades, 
entendendo-as como energia vital, plenitude da vida, ciclos vitais.

Nestes processos de comunicação e diálogo está também a beleza 
da diversidade e da complexidade (complexus), pois esta significa tecer 
junto. Faustino Teixeira propõe o uso de malha para significar a situação 
e os novos desafios contemporâneos colocados para a humanidade: 

A expressão “malha” é a que melhor traduz a nova situação. 
Considerando que a malha implica a textura de fios entrela-
çados, esta percepção aplica-se à vida, que igualmente per-
faz uma trilha, ou fios que compõem o mundo habitado. A 
vida é pontuada por linhas entrelaçadas que formam uma 
malha (Teixeira, 2017, p. 29).

Essa textura intercultural vai permeando as relações humanas e 
pode favorecer a comunicação e o diálogo, reconhecendo o sentido 
e a identidade de cada indivíduo e cada grupo. A interculturalidade 
como comunicação não se resume ao respeito e ao reconhecimento da 
diversidade, mas ela será capaz de possibilitar a saída de concepções, 
homogeneizantes e universalizantes e a descoberta da diferença como 
um valor e não como ameaça.
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O encontro e o diálogo favorecem o desenvolvimento da recipro-
cidade que nasce do deslocamento ou do desnudamento das próprias 
preconcepções sobre a Outra e o Outro. “A reciprocidade, sob certo 
ponto de vista, é a forma mais exitosa de hospitalidade, pois exige que 
ambos sejam, ao mesmo tempo, hospedados e hospedeiros” (Sgroi, 
2016, p. 52). 

Nessa perspectiva, a espiritualidade abre-se como experiência 
intercultural na qual uma experiência não se coloca como referência 
sobre as demais, mas aprende a transpor as fronteiras socioculturais e 
religiosas. “A hospitalidade nos ensina a perder, inclusive sob o ponto 
de vista religioso, a autorreferencialidade” (Sgroi, 2016, p. 51). Uma 
experiência de espiritualidade na perspectiva da interculturalidade 
propicia o aprendizado com a Outra e o Outro, tão diferentes de nós 
mesmos, mas também tão substancialmente e humanamente iguais.

Referências

Ávila, Maria Betania de Melo. “Reflexões sobre Laicidade”. In: 
Batista, Carla; Maia, Mônica (Org.). Estado laico e liberdades 
democráticas. Recife: Articulação de Mulheres Brasileiras/Rede 
Nacional Feminista de Saúde/ sos Corpo – Instituto Feminista 
para a Democracia, 2006. Livro em versão online/pdf. Dispo-
nível em: < http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/joomdocs/
estado_laico.pdf> Acesso em: 20 ago. 2014. pp. 17-19.

Fornet-Betancourt, Raúl. Interculturalidade: Críticas, Diálogo e 
Perspectivas. São Leopoldo: Nova Harmonia, 2004.

Bragato, Fernanda Frizzo. Diálogo intercultural para um mun-
do pluriversal: um caminho por onde andar. Disponível em 
<http://emporiododireito.com.br/dialogo-intercultural-para-
-um-mundo-pluriversal>. Acesso em: 6 mar. 2017.

Lopes, Ana Maria D’Ávila. Interculturalidade e Direitos Funda-
mentais Culturais. Revista de Direito Constitucional e Internacio-
nal, n. 63, ano 16, p. 30-41, Abr-Jun, 2008.



88 | Marga Janete Ströher

Monge, Claudio. Hóspede, aquele que acolhe e é acolhido(en-
trevista). ihu-Online, São Leopoldo, v. 16, n. 499, p. 53-56, 
19/12/2016. Disponível em:<http://www.ihuonline.unisinos.
br/media/pdf/IHUOnlineEdicao499.pdf>. Acesso em: 10 mar. 
2017.

Montandon, Alain. A difícil e necessária dádiva da reciprocidade. 
ihu-Online, São Leopoldo, v. 16, n. 499, p. 34-39, 19/12/2016. 
Disponível em <http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/
IHUOnlineEdicao499.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2017.

______. Espelhos da hospitalidade (prefácio). In: Montandon, 
Alain (Ed.). O livro da hospitalidade. São Paulo: Senac, 2011.

Preiswerk, Matthías. “Hacia una Educación Teológica Intercultu-
ral”. In: Preiswerk, Matthías; Tamayo, Juan Josè; Mena, Ma-
ricel et al. Teologías de Abya-Yala y formación teológica: Interac-
ciones y Desafios. Bogotá: Cetela, 2004, p. 55-84.

Quigda, Ati; Alimako, Mamu Kogi Bunkwamaku. El regreso de 
Abya Yala – continente indígena americano. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=hLW5X5d97Zc>. Acesso 
em: 10 mar. 2017.

Quijano, Aníbal. Colonialidad y Modernidad-Racionalidad. Perú 
Indígena, Lima, v. 13, n. 29, p. 11-20, 1991.

______. “Colonialidade do poder e classificação social”. In: San-
tos, Boaventura de Sousa; Meneses, Maria Paula (Org.). Epis-
temologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.

Santos, Boaventura de Sousa. E se Deus fosse um ativista dos Direitos 
Humanos. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

Sgroi, Placido. [Hospitalidade] Um símbolo radical da condição 
humana. Entrevista. ihu-Online, São Leopoldo, v. 16, n. 499, 
p. 50-52, 19/12/2016. Disponível em: <http://www.ihuonline.
unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao499.pdf> Acesso em: 
10 mar. 2017.

Teixeira, Faustino. O sagrado dever da hospitalidade. ihu-Onli-
ne, São Leopoldo, v. 16, n. 499, 19/12/2016. Disponível em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineE-
dicao499.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2017.



3. Conexões entre Espiritualidade e Interculturalidade | 89

______. Malhas da Hospitalidade. Horizonte, Belo Horizonte, v. 
15, n. 45, p. 18-39, jan./mar. 2017.

Walsh, Catherine. (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad. In: 
Walsh, Catherine (Org.). Pensamiento crítico y matriz(de)colo-
nial. Reflexiones latinoamericanas. Quito: Universidad Andina 
Simon Bolívar-Abya-Yala. 2005. p. 25.





4

Espiritualidade como Acesso à Verdade:
formação do discurso teológico e do pluralismo religioso
 
Irenio Silveira Chaves

Nossas reflexões partem do pressuposto de que, para pensar so-
bre o tema do pluralismo religioso, o caminho mais improvável é o 
que se faz a partir de uma dada formação religiosa. O tema coloca 
em questão a formulação do conhecimento verdadeiro, ou seja, do 
critério de formulação de verdade. Para isso, faz-se necessário um 
discurso teológico que exerça um papel crítico sobre os modos de 
verdade empregados na construção do conhecimento e também na 
predisposição para o diálogo. Para elaborar uma compreensão clara a 
respeito dos modos de verdade do conhecimento teológico, é preciso 
confrontar a herança do pensamento ocidental, as regras que orientam 
a produção do saber e as relações de poder que estabelecem a validade 
do conhecimento. Isso leva à necessária noção de que os critérios de 
verdade do saber teológico estão contaminados por condicionamentos 
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prévios, de intencionalidades e até de imposições que muitas vezes 
distorcem o foco da comunicação da mensagem. Um saber teológico 
que seja capaz de dialogar diante de um mundo plural precisa estar 
aberto ao outro, tendo em vista as aflições e as vulnerabilidades das 
pessoas em seu próprio contexto de vida. Sem isso, o discurso cristão 
corre o risco da irrelevância.

A verdade é sempre construída em meio a uma relação de poder. 
Ela é um desejo, uma aspiração a que os seres humanos nunca têm 
acesso de forma plena porque sempre está velada ou mesmo falseada 
pelas tramas da linguagem. Entretanto, ela é uma busca constante pela 
filosofia, pela ciência e pela religião como um ideal. Numa perspectiva 
metafísica, ela está inserida numa relação entre a percepção do mundo 
e o que se diz dele. Numa perspectiva moral, ela está vinculada a um 
valor que orienta a conduta humana. O problema é que a verdade é 
sempre ela mesma, mas o mundo é vivo, está sempre em transformação.

Se podemos falar de uma essência da verdade, vamos constatar 
que ela é de outra ordem. Ela está além do discurso e pertence à 
instância mediadora de nossa relação como sujeitos. Deveríamos até 
argumentar aqui que não podemos falar de uma verdade absoluta, 
mas de verdades no plural.

Ao abordar a temática do acesso à verdade, coloca-se em questão 
a formulação do conhecimento verdadeiro, ou seja, do critério de for-
mulação de verdade, principalmente no âmbito do discurso religioso 
e, por assim dizer, teológico. Aqui, parte-se do pressuposto de que, 
para refletir sobre o tema do pluralismo religioso, o caminho mais 
improvável é o que se faz a partir de uma dada formação religiosa. 
O que se faz necessário é a discussão sobre a formação do discurso 
teológico que exerça um papel crítico sobre os modos de verdade 
empregados na construção do conhecimento e também na predis-
posição para o diálogo.

A Teologia hoje precisa se configurar como uma construção que 
rompe com as formas de pensar engendradas pela Modernidade e 
que atualmente a humanidade começa a se dar conta. Como tem se 
dado essa tendência? Ela se debate entre o niilismo e o fundamenta-
lismo. Tanto um quanto o outro são consequências do Iluminismo, 
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que tanto ajudou a formar um arcabouço teológico tão vasto, mas 
que também ajudou a fundar as bases do cientificismo que domina 
a busca do conhecimento.

Kant (2002, p. 123) já dizia que “a verdade é um dever para com 
quem tem direito a ela”. Ele estava preocupado se a verdade pode ser 
compreendia como coerência ou como correspondência com o real. 
Na sua crítica à razão pura, vai compreender que “a verdade do objeto 
é sempre apreendida e substanciada através da verdade do juízo”, ou 
seja: a verdade é subjetiva.

Nietzsche, por sua vez, afirmou em seus Fragmentos Póstumos, que 
“a verdade não significa necessariamente o contrário de um erro, mas 
somente, e em todos os casos mais decisivos, a posição ocupada por 
diferentes erros uns em relação aos outros” (apud Camargo, 2008, p. 
96). Não passa de uma vontade de verdade. Por meio da linguagem, 
somos capazes de criar um mundo de ficções e de interpretações que 
são úteis para a afirmação de nossas relações, de nossa existência e até 
para o nosso fortalecimento.

A relação humana com a verdade é de preservação da espécie, para 
conservar posições e para afirmar convicções. O próprio instrumen-
tal lógico e racional construído para se buscar a verdade – por meio 
da ciência, da Teologia ou mesmo da Filosofia – é resultado de um 
longo processo histórico e demonstra o quanto estamos distanciados 
de valores absolutos.

Dizer que a verdade não existe seria um exagero. Não só ela existe 
como também as pessoas estão à procura dela. Os gregos usavam a 
palavra “aletheia” para se referir a ela. Significa “não encoberta”, ou 
seja, que se desvela, que precisa ser desnudada. Mas isso não acontece 
de forma natural, exige uma transformação do sujeito. René Descartes 
(1973, p. 127) explicou que jamais devemos aceitar alguma afirma-
ção como verdade sem antes investigar. Como ele mesmo disse: “se 
eu conhecesse sempre claramente o que é verdadeiro e o que é bom, 
nunca estaria em dificuldade para deliberar que juízo ou que escolha 
deveria fazer”.

A verdade se encontra num campo indeterminado entre o sujeito 
e o objeto; não pertence ao sujeito nem ao objeto, mas a uma instância 
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mediadora que põe o sujeito e o objeto em relação, que é o discurso. 
Por essa razão, é possível afirmar que o discurso verdadeiro é aquele que 
traz à luz aquilo que está encoberto pelas imposições do saber, naquelas 
situações de confronto em que somos interpelados. A verdade não é 
algo em relação a alguma coisa, mas ao que se é diante de si mesmo.

Modos de verdade

Para tratar dos modos de verdade que estão em jogo numa relação 
de saber, um exercício interessante é lançar um olhar sobre o Evan-
gelho de João e o registro que há ali sobre a maneira como a palavra 
“aletheia” está presente no discurso de Jesus. João, o evangelista, 
registrou três momentos em que Jesus lidou com a ideia de verdade 
a partir de um termo empregado na sabedoria judaica e que, naquele 
momento histórico, estava atravessado pela influência do pensamento 
greco-romano dominante.

Num primeiro momento, Jesus tratou da busca da verdade. Ele 
declara: “E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará” (Jo 8.32) 
[conforme a tradução da Nova Versão Internacional (nvi)]. Essa 
expressão remete à ideia que a verdade corresponde a uma forma de 
conhecer que produz libertação. A ideia de se buscar a verdade vem 
da tradição da literatura sapiencial judaica que coloca essa busca 
vinculada a uma construção de si. Mas ela também está presente no 
modo de pensar do movimento dos cínicos, para quem a verdade 
precisa ser encarnada nos comportamentos e ações. A vida – em suas 
formas concretas de realização – transforma-se em espaço para dar 
visibilidade à verdade. No dizer de Michel Foucault, trata-se de uma 
verdade de si para consigo e para com as outras pessoas.

Num segundo momento, Jesus tratou da verdade como uma rela-
ção. Assim como ele é caminho e vida, é também verdade. Não há como 
desvendá-la sem fazer todo o percurso, não há como compreendê-la 
sem ter vivido até o fim. Ele disse: “[...] Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim” (Jo 14.6). O único 
que foi capaz de declarar “eu sou a verdade” foi crucificado, o que 
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aponta para o fato de que a busca da verdade depende de estratégias 
e práticas que orientam as ações, como um jogo. 

Num terceiro momento, Jesus tratou da verdade como uma von-
tade. Só que dessa vez, a palavra não está nos lábios de Jesus, mas 
daquele que conduzia o seu julgamento: Pilatos. “‘Que é a verdade?’, 
perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam 
os judeus [...]” (Jo 18.38). Diante da indagação de Pilatos, sobre “o 
que é a verdade”, Jesus nada respondeu. O silêncio aí é revelador e 
tem um efeito discursivo. Traz consigo o implícito de que aquele que 
almeja a verdade deve assumir o risco de ir ao encontro dela. Na voz 
de Pilatos, é como um objeto. Ele se refere a ela como uma coisa com 
um nome. Mas no silêncio de Jesus, é uma subjetividade. Algo que 
para ter acesso precisa de uma certa condição do sujeito.

Modos de produção da verdade

A partir da observação de Michel Foucault (2004) sobre os mo-
dos de produção de verdade, é possível distinguir três elementos que 
colocam em questão os modelos de verdade, as técnicas de governa-
mentalidade e os modos de construção do sujeito que permitem o 
acesso à verdade. Para compreender a espiritualidade como acesso 
à verdade, é preciso levar em conta os saberes que são considerados 
válidos como verdade, as relações de poder que dão validade a esses 
saberes e as práticas que interferem na constituição do sujeito como 
um detentor do saber.

Para o pensador pós-moderno francês, a verdade não diz respeito a 
uma certa condição do sujeito, mas ao fato de que este pertence a uma 
verdade, que corresponde a estar inserido em um certo ordenamento, 
numa rede de saberes, num espaço histórico que permite que se esta-
beleça um modo de ser que pode se tornar conhecido e pensado. Não 
existe verdade fora de uma relação de poder, produzida em função de 
muitas coerções e que possibilita a regulação da vida em sociedade, 
que orienta a formulação dos discursos, que estabelece os mecanismos 
de controle e que define quem diz a verdade. Dessa forma, a verdade 
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está inserida numa circularidade de sistemas de poder que a produz 
e que lhe dá validade, como que num determinado jogo de verdade.

Trazer a discussão sobre a espiritualidade como acesso à verdade 
para a Teologia implica considerar o aspecto temporal e provisório dos 
discursos teológicos. Isso não diminui sua importância, mas resgata 
a sua relacionalidade com a espiritualidade. Ao abordar a ideia de 
uma espiritualidade libertadora, Jon Sobrino (1992, p. 23) parte do 
princípio de que a espiritualidade não é uma experiência autônoma 
do indivíduo, mas reconhece que “é preciso partir do fato de que 
existe uma prática cristã de libertação e de que, por conseguinte, existe 
algum tipo de espiritualidade que sustenta essa prática, embora este 
último não tenha sido tratado pela Teologia tanto quanto o primeiro” 
na atividade em que o sujeito deve ser compreendido em uma relação 
com a totalidade.

Insistir na relacionalidade da espiritualidade com a totali-
dade da realidade parece-nos fato importante que deve ser 
frisado porque, por um lado, está é uma intuição que se 
acha na base prática da libertação e, portanto, da sua espi-
ritualidade; e, por outro, trata-se de evitar a tentação (fre-
quente no delineamento da espiritualidade, como a história 
demonstra) de deixar a realidade abandonada a si mesma, 
com os resultados oriundos de evasão alienante do histó-
rico, paralelismo sem convergência entre vida espiritual e 
ação histórica, ocupação sutil para o que a história vai dan-
do de si – permanecendo assim por trás da história – ou a 
não menos sutil fuga da antecipação escatológica, que tam-
bém deixa atrás a histórica (Sobrino, 1992, p. 24).

Se fazer teologia é falar de Deus, como Moltmann aponta, isso só 
pode acontecer a partir de uma experiência. Para ele,

a Teologia não é uma ciência objetiva sobre dados constatá-
veis e fatos que podem ser comprovados. Ela não pertence 
ao âmbito do saber que dispõe sobre os objetos, mas ao âm-
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bito do saber que sustenta a existência, que nos dá coragem 
para a vida e consolo para a morte. A Teologia tampouco da 
técnica que aprendemos com a finalidade de obter o domí-
nio das coisas ou o controle sobre os sentimentos. A Teolo-
gia, no seu cerne, tem apenas um problema: Deus. Deus é a 
paixão, o tormento e o prazer dos teólogos. Deus, porém, só 
pode ser amado ‘de todo coração, com toda a alma e todas 
as forças’. [...] Um teólogo empenhará toda a sua existência 
na busca pelo conhecimento de Deus. ‘A subjetividade é a 
verdade’. Essa tese de Kierkegaard vale em todo o caso para 
os teólogos (Moltmann, 2004, p. 31).

Modos de produção de verdade num mundo plural

Um saber teológico que seja capaz de dialogar diante de um mun-
do plural precisa estar aberto ao outro, tendo em vista as aflições e as 
vulnerabilidades das pessoas em seu próprio contexto de vida. Sem 
isso, o discurso cristão corre o risco da irrelevância.

Num mundo plural não cabem mais expressões do tipo “Só há 
vida para o que crê em Jesus” ou “Fora da igreja não há salvação”. A 
pluralidade está na diversidade de possibilidades de se viver de forma 
plenamente bem-sucedida. As concepções de vida e de afirmação 
da fé que “querem esquivar-se desta multiplicidade, com pretensões 
monopolizadoras, resultam já de começo como suspeitos, como ideo-
logia não adequada aos tempos para a cultura europeia-ocidental e 
norte-americana”, disse Reinhold Bernhardt (2000). Segundo ele, uma 
teologia que se propõe a dar validação a uma pretensão de absoluto, 
de incondicionalidade e de afirmação teórica que limita a um único 
critério de verdade tem sido responsável pelos piores crimes come-
tidos ao longo da história do cristianismo. É necessário reduzir sua 
pretensão de verdade até um ponto em que seja possível a coexistência 
com outros critérios de validade.

As condições de produção de verdade na teologia estão marcadas 
por uma rede de saberes que são influenciados por aspectos episte-
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mológicos e de relações de poder que mascaram a análise que se faz 
do tempo presente. A começar da adoção do critério de verdade com 
o qual o Ocidente elaborou sua linha de pensamento, que tem como 
base o princípio da não contradição, a Teologia tradicional parte 
do pressuposto de que a verdade tanto é exclusiva como também é 
excludente. Isso quer dizer que, para essa Teologia que chegou a nós 
como legado, a verdade é una, imutável e absoluta, marcada por uma 
metafísica que não comporta historicidade nem dialogicidade. Trata-se 
de um modelo que descarta a possibilidade de diálogo porque exclui, 
ignora e despreza outras formas de verdade.

O cristianismo que se baseia nesse critério de validação de verdade 
exige adesão absoluta. Esse modelo não comporta a dúvida, que é 
encarada como um sinal de fraqueza ou de problema para a comuni-
dade da fé. As formas de espiritualidade passam a ser mediadas por 
uma rede de poderes e de saberes que interpela o sujeito como aquele 
que precisa receber a mensagem que possui em si mesma um valor 
universal e sagrado, sob a forma de uma “sã doutrina”.

Trata-se de uma condição de espiritualidade que acaba por pro-
mover uma tensão que abarca o conteúdo da própria Teologia e os 
modelos de verdade em vigor. Isso pode ser percebido pelos debates 
propostos sobre a relação entre fé e ciência, está presente na maneira 
de tratar o fenômeno da deserção de fiéis (principalmente com a 
preocupação com aqueles considerados “sem religião” e de crentes 
sem vínculo com uma instituição) e até na flexibilização das condutas 
a partir de uma diversidade de propostas de espiritualidade.

É papel da Teologia contribuir para o diálogo em torno da formu-
lação de um novo modelo de validação da verdade, que seja relacional, 
que seja capaz de colocar os saberes construídos em uma relação com 
outros saberes, que se permite ser questionado, verificado e validado. 
Uma verdade que não passa pelo crivo da indagação e que não se oferece 
para se colocar frente a outras verdades deve estar sempre sob suspeita. 
Isso vale para a Teologia pelo fato de que a própria condição limitada da 
pessoa humana em perceber o mistério divino só será superada quando 
essa visão puder ser compartilhada entre pessoas que estão em busca de 
explicações que façam sentido para uma vida mais humana.
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As três formas de abordagem da diversidade religiosa são: o exclu-
sivismo, o inclusivismo e a pluralidade. O exclusivismo é tentador. A 
experiência de conhecimento é sempre uma experiência de si mesmo 
a partir da qual se percebe o divino, o universo e o outro. Mas ele 
também é ameaçador, pois tende a excluir outras possibilidades de 
ver o divino, o universo e o outro. O inclusivismo é confrontador. A 
experiência de religiosidade e de espiritualidade do outro nos interpela 
a acolhê-lo, principalmente naquelas circunstâncias em que a vida é 
colocada em risco. Dessa forma, não existe uma espiritualidade pura. 
Ela é sempre encarnada, atravessada pela cultura e vivenciada historica-
mente. Compreender a espiritualidade a partir de uma multiplicidade 
de modelos de verdade reconhece o direito de existência de todas as 
formas de religião, assim como encara a experiência religiosa sempre 
como um projeto inacabado.

A consciência da pluralidade liberta da ilusão de se ter a posse 
de uma verdade absoluta, sacralizada, que serve apenas para oferecer 
um sentido de conformação e de segurança firmado em um dogma. 
O processo de secularização do Ocidente lançou para a Teologia o 
desafio para que esta saia de sua zona de conforto e se abra para o diá-
logo. Ancorar-se a partir de uma dada cosmovisão cristã só se justifica 
pelo medo do diálogo com as propostas lançadas pelo pensamento 
psicanalítico, pelo materialismo histórico, pela relatividade e pelo 
secularismo. A Teologia precisa dialogar com novas formas de ver o 
mundo e isso requer que ela seja elaborada a partir do diálogo, que 
seja destinada ao diálogo e que seja construída em diálogo.
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Diálogo Inter-Religioso e Construção de Identidades:
uma leitura de Paul Ricoeur e Mia Couto1

 
Roberlei Panasiewicz 
Antonio Geraldo Cantarela

Um dos temas que permeiam os debates em torno da pluralidade 
religiosa e dos desafios ao diálogo inter-religioso direciona-se à questão 
da identidade religiosa. São muitas as perguntas: O que, ao fim e ao 
cabo, nos leva a “pertencer” a uma determinada tradição religiosa? Por 
que as demarcações simbólicas que configuram nossa identidade nos 
oferecem certezas acerca de nossas crenças? Por que o encontro com 
o distinto nos provoca? Por que nos estimula ou por que nos causa 
objeção a identidade transreligiosa? As perguntas tornam-se particu-

1 Texto originalmente publicado em Horizonte, Belo Horizonte, v. 15, n. 45, jan./
mar. 2017, p. 163-187.
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larmente relevantes quando a elas se acrescentam ingredientes novos 
trazidos pela patente e quase inclassificável diversidade religiosa, pela 
experiência da múltipla pertença e pelas perspectivas dos sem-religião2.

Identidade, de modo geral, trata-se do reconhecimento da di-
ferença a partir de marcas simbólicas exteriores, tais como língua, 
costumes, crenças, sentimento de lugar, variedade de características 
físicas. Vale observar que nossa identidade – isto é, a autocompreensão 
individual ou coletiva de que somos diferentes de outrem – constrói-se 
sempre no cotejo com o estranho, o distinto, o outro. Nisto se mostra 
o caráter estruturalmente dialógico do que chamamos de identidade.

As identidades, complexas e múltiplas, nascem e se autoconfigu-
ram a partir de oposições concretas a outras identidades, mediante 
processos socialmente situados. Assim, pode-se falar de identidade 
como pertença a língua, a etnia, a costumes, a tradições, a sentimen-
to de lugar, sempre em correlação com tempos e espaços singulares, 
passíveis de contextualização histórico-social.

Enquanto experiência histórica singular, as identidades religiosas 
se revelam em complexos sistemas de representação, marcados por 
gestos, ritos e formações discursivas simbólicas. Destacam-se, dentre 
estas, as narrativas fundacionais. Via de regra, as vetustas tradições 
religiosas, mas também os novos movimentos religiosos, demarcam 
sua identidade a partir de alguma narrativa de fundação – do gênero 
mito, saga ou lenda –, de base histórica ou fictícia, de especial valor 
para os seguidores. Tais construções narrativas acompanharão o grupo 
religioso em sua história, moldando-se às novas situações, acolhendo 
novos traços e reconfigurando-se continuamente.

Paul Ricouer, em O si mesmo como um outro (1991), mostra que 
há especificidade, articulação e mútua implicação entre identidade 
pessoal e identidade narrativa. A primeira acontece ao longo da história 
humana e é marcada pelas dimensões idem (a mesma, caracterizando 
o “fixo”) e ipse (o próprio, caracterizando o “em construção”), daí os 

2 Sobre as espiritualidades contemporâneas e seus desafios, leia-se a publicação 
organizada por Claudio de Oliveira Ribeiro (2016). 
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termos mesmidade e ipseidade. A segunda, ao buscar a constituição 
do “si mesmo”, acontece “no meio”, “no intervalo” entre o idem e o 
ipse. Entretanto, é intervalo progressivo, pois é onde o ipse avança 
na demarcação da identidade (agora sem o idem). É a possibilidade 
do emergir de uma nova narrativa3. Este teórico ajudará a pensar o 
tema próprio da identidade.

Far-se-ão presentes no debate também alguns personagens 
do romance O outro pé da sereia, do escritor moçambicano 
Mia Couto4. A proposta de utilização de cenas do roman-
ce para discutir o tema da identidade e da identidade reli-
giosa não pretende limitar-se à mera apropriação do texto 
literário pelo discurso teológico ou da ciência da religião. 
Trata-se de, mais que ilustrar, alargar o debate, sustentados 
sobre o pressuposto que compreende a literatura como uma 
forma de conhecimento do ser humano e do mundo; ou, 
mais estritamente, afirmar o papel possível da literatura e 
da crítica literária de propiciar, ao lado do conhecimento 
teórico-científico oferecido pela teologia e pelas ciências da 
religião, certa interpretação do fato religioso5.

O texto organiza-se em quatro tópicos: (i) Discussão sobre a plu-
ralidade religiosa e diálogo, destacando a problemática da identidade; 

3 O título do livro de Ricoeur, O si mesmo como um outro, aponta para a per-
spectiva segundo a qual no ser humano há um “si mesmo” que o caracteriza e o 
compõe – mesmidade – e há a dimensão do “si mesmo” que está em constante 
processo de construção – ipseidade.

4 O “outro” de “Outro pé da sereia” diz respeito ao diferente de si que está fora 
e, especificamente, a um objeto. O “outro” de “O si mesmo como um outro” diz 
respeito ao diferente de si que está dentro, no interior do próprio “si mesmo”, ou 
seja, temos um “outro” dentro de nós diferente de nós mesmos.

5 Não vamos discutir os pressupostos teóricos e metodológicos das relações en-
tre teologia/ciências da religião e literatura. Para uma discussão ampla sobre o 
assunto, indicamos, dentre outros, Barcellos (2008) e Magalhães (2000), cujas 
reflexões nos orientam.



104 | Roberlei Pansiewicz & Antônio G. Cantarella

(ii) Contextualização do romance O outro pé da sereia; (iii) Identidade 
pessoal e identidade narrativa em Paul Ricoeur; (iv) Demarcação de 
tipos de identidade a partir de personagens do romance.

Pluralidade religiosa e diálogo: identidades em crise?

Vivemos tempos plurais. Num primeiro momento, houve a pas-
sagem de uma sociedade que valorizava a cultura oral, que cultuava as 
lendas, as estórias, a roda de conversa informal para a valorização da 
cultura escrita, das informações, do conhecimento. Quem não domi-
nava esta técnica, ficava na periferia do desenvolvimento. Atualmente 
há um novo movimento e o predomínio da cultura da imagem. Sinais 
e símbolos se misturam e os ícones se transformam em pontos focais da 
comunicação6. O movimento pode ser percebido em vários ângulos. 
Por exemplo, de uma cultura centrada na religião e na autoridade 
para uma cultura centrada na racionalidade e subjetividade e, mais 
recentemente, centrada na sensação e no emocional. Não se trata de 
aplicar juízos de valor, mas de constatar a dinamicidade da sociedade 
humana, algo já constatado por Heráclito (séculos iv-v aec) quando 
dizia que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, pois tanto a 
pessoa quanto o rio se transformam. 

Nessa dinâmica do desenvolvimento e evolução social, cultura 
e religião se entrelaçam. No tríplice movimento da construção da 
realidade social – exteriorização, objetivação e interiorização –, a re-
ligião participa como “supremo escudo do homem contra o terror da 
anomia” (Berger, 1985, p. 40)7. Se, por um lado, a cultura e a religião 
tornam o mundo humano mais estável com normas e referenciais, 
por outro lado, o devir que habita esse mesmo humano, o lança para 
áreas de incerteza e de instabilidade propiciando o emergir de novos 

6 J. B. Libanio (2001) desenvolve estas mutações da sociedade em As lógicas da 
cidade, mais precisamente, no capítulo 4, “As lógicas da pluralidade cultural”.

7 Esta dinâmica da realidade social será apresentada no terceiro tópico.
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mundos. Entretanto, nesses mundos, novas culturas e novas religiões 
e espiritualidades se farão partícipes. Esse movimento progressivo 
sustenta e fundamenta o ser e o existir humanos.

O alargamento das fronteiras, provocado pela sociedade globa-
lizada dos últimos tempos, estimulou o encontro e o convívio entre 
várias culturas, porém, nem sempre pacífico. O multiculturalismo 
tem “seu contexto vital na forte onda migratória das últimas décadas, 
que deu origem às grandes e multiculturais metrópoles modernas” 
(Schiavo, 2008, p. 171). Mesmo esta realidade multicultural não 
ser novidade, ela tem adquirido novas perspectivas e estimulantes 
desafios. Para Stuart Hall, 

o multiculturalismo refere-se a estratégias e políticas adota-
das para governar ou administrar problemas de diversidade 
e multiculturalidade gerados pelas sociedades multicultu-
rais. É enormemente utilizado no singular significando a 
filosofia específica ou a doutrina que sustenta estratégias 
multiculturais (Hall, 2000, p. 52).

Administrar realidades diversas e com interesses distintos são os 
grandes desafios para as lideranças políticas e religiosas da atualidade. 
A chamada cultura moderna não conseguiu gerenciar as desigualdades 
a que se propôs com o grande lema da liberdade, igualdade e fraterni-
dade. Há deficiências, contradições e profundos desequilíbrios sociais 
e econômicos entre as várias culturas. O mercado liberal moderno 
(economia) sustenta estas diferenças em nome da democracia (polí-
tica). E a religião, ao se desligar do Estado moderno, se distancia de 
instâncias decisórias importantes. “À medida que a religião deixa de 
ser um aparato ideológico do Estado e perde seu caráter fundante do 
social, ela permite a emergência de diferentes grupos religiosos que 
irão atuar no nível da cultura e do conhecimento” (Steil, 2008, p. 7). 
O caráter secular que norteará a cultura também perpassará a religião, 
predominará na vida das pessoas e possibilitará nova consciência ante 
a realidade religiosa. 



106 | Roberlei Pansiewicz & Antônio G. Cantarella

A mixagem religiosa presente no mundo contemporâneo possi-
bilita que as pessoas ou grupos religiosos criem novas espiritualidades 
ou moldem antigas experiências religiosas conjugando vários com-
ponentes do mercado religioso de bens simbólicos. Esta alquimia 
religiosa torna-se possível devido à dimensão transcendental que 
habita o ser humano e a atual realidade globalizada. Para o teólogo 
cristão Karl Rahner, 

este existencial não se torna merecido ou devido e, nesta 
acepção, ‘natural’, pelo fato de estar dado a todos os homens 
como elemento permanente de sua existência concreta e pelo 
fato de estar previamente dado à sua liberdade, à sua auto-
compreensão e à sua experiência (Rahner,1989, p. 158). 

Oferta amorosa, livre e gratuita de Deus a todo ser humano. E, 
mais que isso, todo e cada ser humano se tornam real e radicalmente 
“evento de absoluta autocomunicação de Deus” (Rahner, 1989, p. 
159). Mais do que possuir abertura ao mistério transcendente, o seu 
existir, e de toda a criação, revela o mistério da transcendência divina. 
Esta espiritualidade, que transcende o existir humano, tem a seguinte 
conotação no dizer de Dalai Lama: 

Considero que a espiritualidade esteja relacionada com 
aquelas qualidades do espírito humano – tais como amor 
e compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, 
contentamento, noção de responsabilidade, noção de har-
monia – que trazem felicidade tanto para a própria pessoa 
quanto para os outros (Lama, 2000, p. 33).

As qualidades do espírito humano potencializam e dignificam 
o viver dos homens e das mulheres. Desta experiência emerge a res-
ponsabilidade universal como oportunidade do ser humano cuidar 
das pessoas e do meio ambiente para além dos interesses individuais. 
Esta abertura para ir além de si é a dimensão de profundidade própria 
das espiritualidades.
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Para além desta dimensão de espiritualidade, esta mixagem reli-
giosa é analisada por pesquisadores de áreas e lugares variados e com 
diferentes olhares. Para Danièle Hervieu-Léger (2008, p. 41), é resulta-
do do caráter paradoxal da modernidade que “[...] continua a minar a 
credibilidade de todos os sistemas religiosos e o movimento pelo qual, 
ao mesmo tempo, ela faz surgirem novas formas de crença”. E, ainda, 
ela propicia a “[...] reconfiguração das crenças que se produzem em 
uma sociedade onde o motor é a não satisfação das expectativas que 
ela suscita [...]”. Emoção e busca da satisfação passam a ser a marca 
da experiência religiosa moderna.

Essa aparente contradição de “minar” e de “estimular” novas 
crenças propicia o emergir da chamada “sociedade psi”, fechada em 
sua interioridade. Se, por um lado, isto leva ao aceleramento do ego-
centrismo, por outro lado, possibilita o mergulho no que é próprio 
do ser humano e leva a maior autoconhecimento e redescoberta da 
alteridade. A religião se apresenta como “uma saída para a vivência da 
exterioridade, para encontrar um caminho de superação do seu mundo 
interior”, e faz isto, pois “é um espaço de articulação do sentido da 
vida” (Giovanetti, 2015, p. 107).

Entretanto, há os que negam a força e a permanência da religião 
e se orientam pela espiritualidade. Enquanto a religião se centra na 
formalidade,

[...] institui um sistema de ritos, práticas, doutrinas, cons-
tituições, organizações, tradições, mitos, artes que possibi-
litam essa religação com o mundo divino. Configura um 
sistema de representação, de orientação, de normatividade. 
Traduz uma realidade objetiva, uma tradição acumulada e 
vivida por uma comunidade. Mostra o lado visível da rela-
ção com o Sagrado (Libanio, 2001, p. 90). 

A espiritualidade se centra na informalidade e se caracteriza pelo 
mergulho na interioridade de si próprio o que reverte em viver me-
lhor. Isto significa viver mais disponível, solidário, amoroso, ou seja, 
mais fraterno. Para além da descoberta do outro, emerge a sintonia 
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e o cuidado com o cosmos, desde pequenas até grandes iniciativas, 
seja no campo da conscientização seja no campo da reparação. O 
transcendente é descoberto no mergulho de si e na contemplação do 
outro e do cosmos. Nas palavras de André Comte-Sponville, 

o espírito é uma coisa importante demais para ser abando-
nado aos padres, aos mulás ou aos espiritualistas. É a parte 
mais elevada do homem, ou antes, sua função mais elevada, 
que faz de nós outra coisa que um bicho, mais e melhor 
do que os animais que também somos (Comte-Sponville, 
2007, p. 127). 

E, ainda, “ser ateu não é negar a existência do absoluto; é negar 
a sua transcendência, a sua espiritualidade, a sua personalidade – é 
negar que o absoluto seja Deus” (Ibidem, 2007, p. 129). Nesta pers-
pectiva, o transcendente não está fora e para além das pessoas e do 
cosmos, mas em seu interior. Ou seja, não há transcendente “fora” 
do mundo e para além deste movimento. Marcel Gauchet diferencia 
“estrutura” de “crença religiosa”. A estrutura pertence ao passado e diz 
respeito à maneira como as comunidades humanas se organizavam. 
Por isso houve o que denomina de “saída da religião”, após o século 
xvi. “Mas este cancelamento da estruturação religiosa das sociedades 
não significa o desaparecimento da crença religiosa”. E, ainda, “porque 
uma boa parte da religiosidade tradicional consistia numa espécie 
de conformismo social, de adesão a uma ordem ritual e cerimonial, 
sem muita reflexão metafísica nem mesmo de forte sentimento do 
sobrenatural ou do divino” (Gauchet, 2009). A ênfase atual está na 
“individualização do crer” e não mais vindo da autoridade exterior e 
superior ao desejo das pessoas. 

Entretanto, há ateus que não reconhecem a dimensão transcenden-
tal. Richard Dawkins (2007, p. 17) afirma: “prefiro dizer que acredito 
nas pessoas, e as pessoas, quando incentivadas a pensar por si sós sobre 
toda a informação disponível hoje em dia, com muita frequência 
acabam não acreditando em Deus, e vivem uma vida realizada – uma 
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vida livre de verdade”. A ciência deve ser capaz de investigar e dar 
respostas ao sentido da vida e às questões sobrenaturais. 

Este pluralismo de teorias problematiza a identidade pessoal e 
religiosa das variadas tradições religiosas e espiritualidades? O diálo-
go inter-religioso possibilita repensar a compreensão de identidade? 
O diálogo entre teorias científicas, entre religiões e entre ciência e 
religião sempre são benéficos aos participantes. Algumas disposições 
são fundamentais para que possa ocorrer de forma progressiva. A pri-
meira delas é a abertura a si mesmo, ou seja, compartilhar suas mais 
profundas percepções. Depois, estar aberto a escutar o que a outra 
pessoa tem a revelar. Fundamental estar aberto à noção de verdade, 
pois ela pode ser modificada com o diálogo. Por fim, ser tolerante 
ante as diferenças que serão apresentadas por cada sujeito participante. 
Estas disposições possibilitam que a participação seja interativa e novas 
construções possam emergir. 

A variedade de experiências religiosas testemunha a necessidade 
e a urgência de construções de diálogos inter-religiosos e de diálogos 
com os cientistas. Dois grandes objetivos circunscrevem esta urgência. 
O primeiro é possibilitar que cada pessoa envolvida se torne melhor 
em sua tradição religiosa ou em sua ciência. O diferente possibilita 
que cada um/uma reinterprete sua concepção específica desde outro 
ângulo. O segundo é propiciar que o cuidado com as pessoas e com 
o cosmos seja estimulado. Para além das elucubrações, o diálogo deve 
se reverter em ações práticas em defesa da vida. 

Num mundo globalizado, o pluralismo e diálogo inter-religioso 
apontam novos rumos para pensar a identidade. Eles sugerem que o 
movimento não descaracteriza a identidade, mas a vivifica. A literatura 
mostra esta peculiaridade da noção de identidade. Guimarães Rosa, 
no Grande Sertão: veredas, expressa esta dimensão a partir da fala de 
um sertanejo:

Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de re-
ligião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... Uma 
só, para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, 
católico, emprenho a certo; e aceito as preces de compadre 
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meu Quelemém, doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando 
posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente, me-
todista: a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, 
cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. 
Qualquer sombrinha me refresca. Estremeço. Como não ter 
Deus?! Com Deus existindo, tudo dá esperança: sempre um 
milagre é possível, o mundo se resolve. Mas, se não tem 
Deus, há-de a gente perdidos no vai-vem, e a vida é burra. 
[...] Tendo Deus, é menos grave se descuidar um pouqui-
nho, pois, no fim dá certo (Rosa, 1974, p. 15).

Religiosidade, fé e religião se entrelaçam de forma natural, resultado 
de uma vivência8. Na perspectiva de Guimarães Rosa, o sertanejo não 
perde ocasião de religião, reza para todas, pois qualquer sombra refresca 
seu corpo e seu espírito. Está aberto a acolher as manifestações de sua fé 
religiosa, pois com Deus “tudo dá esperança”. Expressa a existência de 
um transcendente “fora” e que intercede, tornando o milagre possível 
num mundo com poucas esperanças. Ficar sem este transcendente tor-
na a vida insana e se fica perdido no vai e vem da história. Ler, cantar, 
meditar e dançar torna o transcendente presente e vivo que, mesmo se 
descuidando, tudo dá certo. Esta fé envolve e dá certezas para quem 
carece de ciência, mas não de verdades. A espiritualidade expressa neste 
texto aponta para uma demarcação de identidade mais fluida e em 
movimento, porém, continua sendo identidade.

Nesta mesma direção, Mia Couto, em O outro pé da sereia, descreve 
o entrelaçar de diferentes perspectivas religiosas a partir das palavras 
de um pastor de burros. A personagem do pastor de burros Zero Ma-
dzero ilustra esse aproveitar bem da espiritualidade, bebendo água de 
todo rio. Frente ao ruidoso fogo e à explosão da estrela cadente que 
caíra em lugar próximo onde Zero Madzero guardava seus burros, o 
narrador comenta: 

8 Sobre os termos vivência/experiência, religiosidade, fé e religião, ver Panasiewicz 
(2013).
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Sem pisar nem pesar, o pastor se ajoelhou. Seus lábios im-
ploraram: 
– Me salve, Deus! E acrescentou, em célere sussurro: E me 
acudam os meus desuses, também... (Couto, 2006, p. 17). 

A ficção literária traduz a riqueza e a complexidade do real nas 
intrigas entre personagens. Passado, presente e futuro dialogam na 
narrativa em ação. De maneira particular, tomaremos como referência 
o romance de Mia Couto, O outro pé da sereia, na busca de uma me-
lhor compreensão de como seus personagens lidam com o cotidiano 
da vida. Como esta obra articula o diálogo entre fé, religião, cultura 
e identidades?

O outro pé da sereia: movimentos e mesclas 

Para discutir a identidade religiosa enquanto processo que se 
constrói por movimentos e mesclas, continuidades e rupturas as mais 
diversas, colocaremos na mesa do debate algumas cenas e personagens 
do romance O outro pé da sereia. A leitura mais rasa da obra já seria 
suficiente para justificar a nossa escolha: a experiência e o imaginário 
religioso, em variados modos de se expressar, são encenados a cada 
página do romance. Entretanto, vamos a mais detalhes. 

Em seu conjunto, os contos e romances de Mia Couto9 trazem 
inumeráveis traços do âmbito do sagrado em geral: referência a Deus, 
deuses, anjos, demônios, espíritos, antepassados, feiticeiros, padres, 
beatas, mitos e lendas de caráter religioso, hierofanias de toda espécie. 
Do rico imaginário religioso que atravessa a obra do escritor moçam-
bicano, destacam-se as constantes referências à religião do colonizador 
português e às religiões nativas tradicionais de Moçambique. 

Essas marcas textuais, que podem ser destacadas pelo seu liame 
com o campo de estudos da religião, revelam um aspecto que in-

9 Para quem ainda não conhece a obra de Mia Couto, a nossa sugestão é começar 
pela leitura de seu primeiro romance, Terra Sonâmbula, publicado em 1992, 
classificado como um dos vinte livros africanos mais importantes do século xx. 
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teressa de modo particular à nossa reflexão: a identidade religiosa 
construindo-se entre mesclas e conflitos, em constante movimento. 
Aliás, a ideia de travessias identitárias não aparece apenas em relação 
à religião. Em Mia Couto, ela se revela em praticamente tudo: no 
mais singelo das relações cotidianas e na amplitude da experiência da 
colonização. Referindo-se a este traço característico da obra de Mia 
Couto, Fonseca e Cury (2008, p. 105) afirmam que esse escritor “se 
apresenta como um ser de fronteira: entre culturas, entre tradições, 
entre línguas, entre costumes”.

Outro traço característico da obra de Mia Couto, de interesse 
ao teólogo ou ao cientista da religião, diz respeito às corre-
lações entre religião e política. A construção/desconstrução 
da identidade religiosa é profundamente marcada pela refe-
rência à colonização, ao racismo, à agonia das tradições, à 
falta de rumos para a nação pós-independência. Nas linhas 
e entrelinhas das falas e posturas das personagens, pode-se 
reconhecer um escritor que assume criticamente as vozes afá-
sicas e marginalizadas do povo moçambicano e aponta com 
lucidez os problemas da nação. Conforme resume Cantare-
la10, na escrita de Mia Couto, o diálogo com as tradições e a 
escuta do povo em sua experiência cotidiana, ao mesmo tem-
po que trazem à fala vozes marginais e recalcadas do conjunto 
social, não o fazem sem uma boa dose de tensionamento e 
rasura das mesmas tradições ancestrais e dos espaços culturais 
marginais que essas vozes representam. 
O material literário de sua escrita – já a partir da extensa 
lista dos nomes-personagens por ele inventados, passando 
pela miudeza das rotinas cotidianas, alcançando as questões 
de maior envergadura oriundas da experiência da coloni-
zação –, não permite esgotar a reflexão sobre as fronteiras 

10 Cf. esta perspectiva de leitura da obra de Mia Couto em Fonseca e Cury (2008, 
p. 76), a quem seguimos.



5. Diálogo Inter-Religioso e Construção de Identidades: uma leitura de... | 113

identitárias, com sua diversidade e com suas contradições, 
rupturas e deslizamentos (Cantarela, 2010, p. 126). 

Os traços destacados anteriormente podem ser encontrados em 
abundância no romance O outro pé da sereia, cuja estrutura mais geral 
será apresentada a seguir, bem como alguns de seus personagens11.

A estrutura macronarrativa de O outro pé da sereia utiliza de uma 
estratégia diegética que mescla dois distintos tempos históricos. Dos 
dezenove capítulos do romance, seis são dedicados ao tempo da via-
gem do missionário jesuíta Gonçalo da Silveira, de Goa ao império 
do Monomotapa (hoje Moçambique), em meados do século xvi. A 
esse tempo passado, entrecruzam-se, nos demais capítulos do roman-
ce, acontecimentos narrados num encenado dezembro de 2002, em 
Moçambique.

A viagem de Gonçalo da Silveira ao Monomotapa, narrada pelo 
romance de Mia Couto, tem fundo histórico. Desde 1510, Portugal 
tomara aos árabes a colônia de Goa, na Índia. Conhecida como a 
Roma do Oriente, Goa foi a sede de inúmeras ações missionárias 
portuguesas no Oriente. De lá partiu Gonçalo da Silveira, em 1560, 
rumo ao reino do Monomotapa, situado ao sul do Rio Zambeze. O 
reino do Monomotapa originou-se de confrontos e alianças tribais 
desde a primeira metade do século xv. Na época de Silveira, Portugal já 
detinha o controle de entrepostos comerciais na costa leste africana. A 
fama de que haveria ouro no interior do país levou Portugal à conquista 
do vale do Zambeze. Ainda que não se possam discutir as intenções de 
conquista subjacentes ao projeto missionário de Gonçalo da Silveira, 
pode-se pelo menos relacionar sua viagem a esse movimento de entrada 
portuguesa para o interior do país. Há registros que afirmam que o 
missionário logrou converter o chefe Mwene e algumas dezenas de 
nativos. Foi assassinado em 1561em circunstâncias não esclarecidas. 

11 Esta apresentação do romance visa a subsidiar o debate que o artigo propõe. 
Obviamente, não substitui a leitura do romance.
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Em linhas gerais, o romance O outro pé da sereia segue esse 
fio de meada histórico. Contudo, a viagem de Silveira é encenada 
literariamente com ricos detalhes: o eclodir de uma tempestade na 
travessia do Índico, a azáfama dos marinheiros, o lugar hierárquico 
do capitão do navio e de outros cargos, as crenças e rezas, a proi-
bição dos jogos de azar, os maus tratos dados aos escravos, a carga 
ilegal de tecidos, tomando lugar dos barris de água destinados aos 
escravos, a presença dos missionários, de um boticário e de uma 
dama portuguesa com sua escrava indiana. O realismo encenado 
pela narrativa faz com que todos os detalhes adquiram um caráter 
de plausibilidade. Tudo o que é narrado poderia ter acontecido em 
qualquer viagem marítima do século xvi. 

Dentre os inúmeros elementos da viagem, destacamos alguns de 
especial importância na organização geral do romance. Gonçalo da 
Silveira faz-se acompanhar por um jovem sacerdote, Padre Manuel 
Antunes, que diuturnamente levanta questões sobre a validade do 
projeto missionário de seu superior, com quem se confronta a todo 
momento. Manuel Antunes se encarrega do diário de bordo, fazendo 
o registro da viagem.

Outro elemento diegético de grande importância é a presença da 
imagem de Nossa Senhora da Ajuda, que os portugueses costumavam 
entronizar em suas embarcações. A imagem de Nossa Senhora será 
identificada por alguns marinheiros nativos como Kianda, divindade 
das águas. Com o intuito de libertar a deusa-sereia aprisionada na 
estátua, seu guardião, o escravo Nimi Nsundi tenta amputar-lhe os 
pés. Logrou serrar apenas um dos pés, antes que seu intento fosse 
descoberto. Seguem-se à cena as buscas pelo pé amputado. Daí vem 
o nome do romance.

Os outros treze capítulos do romance encenam o tempo atual 
de 2002, em Moçambique. A conexão do tempo atual com o tempo 
passado é construída a partir das ossadas e de alguns pertences do 
missionário português, encontrados pelo casal Mwadia Malunga e 
Zero Madzero. Dentre os pertences encontram-se a imagem de Nossa 
Senhora e o diário de bordo, que servirão de mote na estruturação 
destes outros capítulos do romance.
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Em meio a inúmeras questões colocadas pelo romance, de inte-
resse ao estudioso da religião, destaca-se a busca de um nicho sagrado 
– primeiro católico, depois africano – para a imagem da santa. Em 
relação ao diário de bordo, sua leitura, realizada no contexto de um 
ritual religioso, estabelecerá especial ligamento entre os diferentes 
tempos encenados pelo romance. 

As cenas do tempo relativo ao Moçambique 2002 desenrolam-se 
em Vila Longe. Seus moradores, num rico leque de personagens – 
empresário, feiticeiro, barbeiro, alfaiate, funcionário do telégrafo e 
outros –, recebem com fingida deferência e indisfarçável interesse um 
casal de afro-americanos que busca em África sua identidade ancestral. 

Tendo apresentado aspectos gerais de O outro pé da seria, como 
pensar a temática da identidade a partir de seus personagens? Para dar 
luz a este garimpo, apresentaremos alguns traços da noção de identi-
dade conjecturados por Paul Ricoeur em O si mesmo como um outro. 

O si mesmo como um outro: compreender a identidade 

Para Peter Berger (1985, p. 16), a construção da realidade social 
ocorre por meio de um tríplice movimento: exteriorização – objetiva-
ção – interiorização12. Em suas palavras, o primeiro “é a efusão do ser 
humano sobre o mundo”, ou seja, é o momento da criatividade huma-
na, momento em que o ser humano sai de si. O segundo diz respeito 
à apropriação que o ser humano faz dos produtos de sua criação e da 
força desses produtos sobre o ser humano – estruturas objetivas. O ter-
ceiro refere-se à transformação dessas estruturas objetivas em estruturas 
subjetivas, é momento da internalização do que foi criado e objetivado 
sob a forma de “valores”. Isso mostra a contínua relação produto e 
produção entre ser humano e sociedade. Esta “herança social” cada ser 
humano recebe no nascimento e, agora, faz o percurso ao inverso. Ao 
nascer, as “hipóstases sociais” (Berger, 1985, p. 21) se encarregarão de 

12 Esta discussão está presente no primeiro capítulo do livro O dossel sagrado, de 
Peter Berger.
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propiciar que cada ser humano interiorize, por meio da objetivação, os 
produtos (“valores”) exteriorizados, construídos. Cada ser humano, em 
seu espaço cultural, fará a articulação entre dados objetivos (produtos e 
relacionamentos) e dados subjetivos (internalizados) construindo sua 
consciência de si e sua percepção do outro e do mundo.

Nesta complexa relação entre ser humano e sociedade, teoria que 
não será aprofundada neste momento, emerge o instigante tema da 
identidade, lido e relido por vários ângulos, perspectivas e autores 
diversos. No diálogo com os personagens de Mia Couto em O outro 
pé da sereia, tomaremos como referência as instigantes proposições de 
Paul Ricoeur em O si mesmo como um outro. Primeiramente, discu-
tiremos como Ricouer compreende a identidade, na vida e na ficção 
literária, e como articula identidade pessoal e identidade narrativa13. 
Depois, trabalharemos o diálogo com alguns personagens do romance.

Para Ricoeur (1991, p. 138), mais que articulação, há mútua 
implicação entre identidade pessoal e identidade narrativa. A primeira 
acontece “na dimensão temporal da existência humana” e, a segunda, 
mais na “constituição do si”. A compreensão da identidade vem da 
relação e da confrontação de dois termos: mesmidade e ipseidade.

O problema da identidade pessoal constitui, a meu ver, o lugar 
privilegiado da confrontação entre os dois usos maiores do conceito 
de identidade, que muitas vezes evoquei sem nunca tematizá-los 
verdadeiramente. Evoco os termos da confrontação: de um lado, a 
identidade como mesmidade (latim: idem; inglês: sameness; alemão: 
Gleichheit), do outro, a identidade como ipseidade (latim: ipse; inglês: 
selfhood; alemão: Selbstheit). A ipseidade, tenho afirmado muitas vezes, 
não é a mesmidade (Ricouer, 1991, p. 140).

13 A noção de identidade, especificamente de identidade narrativa, é analisada 
como “via longa” e não na imediatez do cógito cartesiano: “Este método da ‘via 
longa’ é designado como a função mediadora dos signos e obras da cultura exer-
cida neste processo de decifração do ser humano. Ao contrário, evidentemente, 
da imediatez do ‘eu’ da consciência pleiteada pelo cogito cartesiano, isto é, de 
uma subjetividade ‘desancorada’ que converge para a separação entre o mesmo 
e o outro” (Lisboa, 2013, p. 108).
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A identidade humana acontece no tempo histórico. Há duas 
maneiras de compreendê-la: como idem e como ipse. Idem diz res-
peito à dimensão do si-próprio marcado pela permanência no tempo, 
conhecer e reconhecer como o mesmo, como já dado. É, portanto, a 
dimensão fixa que marca a identidade pessoal. Entretanto, a dimensão 
do si-próprio pode ser compreendida como vir-a-ser, como dimensão 
de movimento, é compreender a identidade como processo contínuo 
de construção. Trata-se da dimensão ipse.

Ricouer propõe distinção e articulação no interior da identidade. 
Trata-se da identidade pessoal e da identidade narrativa. A identidade 
pessoal é configurada pela existência dessas duas dimensões da iden-
tidade: idem (“fixa”) e ipse (“em construção”). Porém, a identidade 
narrativa acontece “no meio”, “no intervalo” entre uma e outra. Está 
na confusão entre o idem e o ipse e onde o ipse avança na demarcação 
da identidade (agora sem o idem). É onde a possibilidade do novo 
está sempre sendo gerada, é a possibilidade do emergir de uma nova 
narrativa. E ainda, no interior desta articulação onde acontece a afir-
mação do si (identidade idem) e suas novas possibilidades (identidade 
ipse) que se desenvolve a noção de caráter. 

O caráter pode ser compreendido como “o conjunto das marcas 
distintivas que permitem reidentificar um indivíduo humano como o 
mesmo” (Ricoeur, 1991, p. 144). Portanto, marcado pela dimensão 
de mesmidade e, neste sentido, são as “disposições duráveis com que 
reconhecemos uma pessoa” (Ibidem, 1991, p. 146). Este acento na 
perspectiva idem do caráter pode querer anular a dimensão ipse da 
identidade. Por isto, ele faz uma distinção entre “perseveração do ca-
ráter” e “perseveração da fidelidade à palavra dada”. Propõe, citando 
Martineau (Ibidem, 1991, p. 149, nota 10), que há “a manutenção do 
si-mesmo”, que trata da autonomia e da resolução precedente (idem), e 
“a constância de si mesmo”, que trata da resolução em marcha (ipse). O 
caráter não só afirma a mesmidade como também projeta a ispeidade. 
Como dito, neste intervalo articulado entre mesmidade e ispseidade 
que a identidade narrativa é construída. Ao mesmo tempo em que se 
afirma e se sustenta o “si mesmo”, projeta-se novas perspectivas, pois 



118 | Roberlei Pansiewicz & Antônio G. Cantarella

a vida segue e, com ela, a identidade vai se reconfigurando. Há outras 
possibilidades para a constituição do si. 

“A identidade narrativamente compreendida pode ser chamada, 
por convenção de linguagem, identidade do personagem” (Ricoeur, 
1991, p. 168). Personagem é o que faz a ação na narrativa e sua 
identidade é construída na intriga, na concordância e discordância 
dos acontecimentos. A dialética da mesmidade e ipseidade e da con-
cordância e discordância acontecem na experiência cotidiana e na 
ficção literária. Entretanto, isto pode ser mais perceptível na intriga 
das personagens de ficção literária do que na experiência cotidiana. 

A narrativa constrói o carácter durável de um personagem, 
que se pode chamar a sua identidade narrativa, construindo o 
tipo de identidade dinâmica própria à intriga que faz a iden-
tidade do personagem. É, pois, em primeiro lugar, na intriga 
que é necessário procurar a mediação entre permanência e 
mudança, antes de poder aplica-la à personagem. A vanta-
gem deste desvio pela intriga é que ela fornece o modelo de 
concordância discordante sobre a qual é possível construir a 
identidade narrativa do personagem. A identidade narrativa 
da personagem só poderá ser correlativa da concordância dis-
cordante da própria história (Ricoeur, 2000, p. 6).

Caráter, intriga e constituição do si perpassam as personagens de 
O outro pé da sereia. Como Mia Couto envolve seus leitores e leitoras 
e coloca em ação as noções de identidade pessoal e identidade nar-
rativa por meio de seus personagens? Trazemos para a discussão três 
personagens que nos parece caracterizar de forma mais emblemática 
um diálogo com a noção de identidade de Paul Ricoeur, exposta, de 
maneira particular, em O si mesmo como um outro.
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Viagens identitárias: tipos de identidade  
a partir do romance 

Para mergulhar na trama e nas identidades narradas por Mia 
Couto, escolhemos três personagens que ajudam no diálogo e na 
especificação das identidades pessoal e narrativa propostas por Paul 
Ricoeur. São eles: D. Gonçalo da Silveira, Benjamin Southman e 
Padre Manuel Antunes.

a) D. Gonçalo da Silveira

O outro pé da sereia traz à cena, reiteradamente, o mote da tra-
vessia, a começar pela viagem do jesuíta D. Gonçalo da Silveira, de 
Goa a Moçambique, com o propósito de “realizar a primeira incursão 
católica na corte do Império do Monomotapa” (Couto, 2006, p. 51). 
Ainda que a narrativa da viagem missionária dedique grande espaço 
ao noviço Padre Manuel Antunes e a outras personagens, é Silveira 
que ocupa o lugar de ator principal. 

O protagonismo de Silveira destaca-se particularmente pelo fato 
de encenar, na diegese, o lugar identitário colonizador-católico. Esse 
locus identitário, ainda que continuamente desafiado pelo desenrolar 
da viagem missionária, tem paradoxalmente as marcas da rigidez. 
Algumas cenas do romance trazem instigantes embates entre Dom 
Gonçalo e Manuel Antunes acerca das “razões de Deus” e das “razões 
de Portugal” (Couto, 2006, p. 308) em relação ao projeto de evan-
gelização do Monomotapa. 

A voz autorizada de Gonçalo da Silveira representa o imaginário 
religioso português, caracterizado irônica e metonimicamente pelo 
narrador de Mia Couto como “a língua de Cristo” (Ibidem, 2006, p. 
201) ou o “único modo que Deus poderia entender” (Ibidem, 2006, 
p. 201). A “língua de Cristo” tem como escopo “humanizar os escra-
vos” (Ibidem, 2006, p. 201), torná-los de “alma branca”. Observa-se 
que, neste personagem, a mesmidade da identidade deve ser mantida.

O capítulo 12 do romance traz uma cena em que Gonçalo da 
Silveira se obriga a descer pessoalmente ao porão do navio para coibir 
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uma cantoria dos escravos. Sugestivamente, o capítulo inicia com al-
gumas epígrafes – características da escrita de Mia Couto. A primeira, 
atribuída a Silveira, reza: “Ó cafres, de pretos que sois, quão brancas 
espero em Deus serão vossas almas” (Ibidem, 2006, p. 196). Outra 
epígrafe que abre o capítulo é um trecho da carta, de 1452, do Papa 
Nicolau V ao rei de Portugal: 

[...] nós lhe outorgamos pelos presentes documentos, 
com a nossa autoridade apostólica, pela livre permissão 
de invadir, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e 
qualquer outro incrédulo ou inimigo de Cristo, onde quer 
que seja, como também reduzir essas pessoas à escravidão 
perpétua (Couto, 2006, p. 196).

Na cena em que Silveira desce ao porão para “calar os cânticos 
pagãos” (p. 200), o narrador comenta: 

Era algo que, desde sempre, alvoroçara Gonçalo da Sil-
veira: o modo como os negros gargalhavam, a facilidade 
da felicidade, a disponibilidade para a lascívia. Faltava aos 
selvagens não apenas um credo. Faltava-lhes moderação 
na alegria, tento no riso, parcimônia na paixão. A garga-
lhada é mulher, o riso é masculino. A primeira é própria 
dos bichos, a segunda é humana. Havia que humanizar os 
escravos (Couto, 2006, p. 201).

A intriga aponta para a confirmação do “si mesmo” como algo já 
constituído e que deve ser levado ao outro ainda pouco humanizado, 
pois lhe falta, por exemplo, “moderação na alegria, tento no riso, 
parcimônia na paixão”.

A crítica politizada ao projeto missionário colonizador-católico 
alcança seu clímax no penúltimo capítulo do romance, quando da 
procura pelos assassinos de Gonçalo da Silveira. O narrador comenta: 
“As principais suspeitas recaíam, enfim, sobre o poderio mouro, ad-
versário e concorrente dos portugueses no domínio das rotas de ouro 
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e escravos. O Zambese era uma estrada por onde circulavam lustrosas 
riquezas. Deus chegava depois dos barcos” (Couto, 2006, p. 308). 

O comentário do narrador desvia a atenção do assassinato do mis-
sionário para o crime maior perpetrado pela colonização-evangelização 
da África. Em comentário à fala do narrador, Cantarela (2010, p. 147) 
afirma: “Na assertiva final, de extrema concisão, pode-se resumir o 
projeto da cristandade colonial: ratificar com a cruz o que ao poder 
capitalista nascente cabia realizar pela força da espada e da pólvora”. 
O Deus cristão e seus missionários chegam logo depois dos coloni-
zadores, para confirmar sua identidade e respaldar com seu discurso 
a ideia de uma presença civilizadora.

b) Benjamin Southman

A partir do capítulo 8 do romance entra em cena Benjamin 
Southman, um historiador afro-americano que viaja a Moçambique 
à procura de suas ancestrais origens. Busca histórias de escravidão e 
degredo de africanos com o objetivo de encontrar suas próprias raízes. 
Comparado à rigidez da personagem de Dom Gonçalo da Silveira, 
Benjamim Southman encarna uma busca identitária que só enxerga 
valor na alteridade. África é sua forgotten land (Couto, 2006, p. 144). 
Submete-se à cerimônia do magoneko, pela qual é rebatizado com um 
nome africano. A constituição do “si mesmo” ocorre na relação com 
o outro e ainda está por vir.

A narrativa de Mia Couto, particularmente nos embates entre o 
americano e Arcanjo Mistura, barbeiro do vilarejo, vai pouco a pouco 
revelando variados aspectos das buscas identitárias de Southman. No 
longo e tenso confronto entre Benjamin e o barbeiro, em torno da 
questão da afirmação da negritude (Couto, 2006, p. 181-194), en-
contramos inúmeras falas que trazem à tona as questões da identidade 
pessoal, marcada pela dimensão religiosa. 

O americano gabava-se de seu apoio à luta nacionalista na África; 
sustentava a tese de que “tinham sido as igrejas que haviam preser-
vado muito da africanidade dos descendentes de escravos” (Ibidem, 
2006, p. 188). Arcanjo rebate: “Vocês não saíram da África quando 
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vos levaram nos barcos como escravos. Vocês saíram quando entra-
ram na igreja e se ajoelharam perante Jesus” (p. 188). A religião não 
só está a serviço da demarcação da mesmidade como nega qualquer 
perspectiva de construção de algo novo, a ipseidade. Acusa Benjamin 
porque “o americano exibia a raça como uma doença para que o mun-
do sentisse comiseração. E usava a cor da pele como empréstimo de 
identidade” (p. 189). E invectiva: “Voltem para a América, lá é que 
é a vossa casa. E vocês têm que lutar não é para serem africanos. Têm 
que lugar para serem americanos. Não afro-americanos. Americanos 
por inteiro” (p. 190). 

c) Padre Manuel Antunes

Em contraste com os tipos identitários representados por Gon-
çalo da Silveira e por Benjamin Southman, destacamos no romance 
a personagem de Padre Manuel Antunes, particularmente porque 
sua dimensão religiosa ocupa um duplo lugar, transitando entre o 
português e o africano.

Antunes questiona o projeto de batizar o Monomotapa. Nos 
constantes confrontos com seu superior, brotam as perguntas fun-
damentais: “Tem sentido irmos evangelizar um império de que não 
conhecemos absolutamente nada? [...] Como iremos governar de modo 
cristão continentes inteiros se nem neste pequeno barco mandam as 
regras de Cristo?” (Couto, 2006, p. 160). Indica que a identidade 
pessoal e a identidade narrativa estão presentes e, ao mesmo tempo, 
sendo construídas no processo histórico do encontro com o outro.

Dom Gonçalo acolhe os questionamentos de Antunes compreen-
dendo tratar-se de imaturidade religiosa, perguntas de “um jovem 
noviço, de alma propensa a heresias” (p. 163). A ambiguidade do 
lugar ocupado por Antunes marca até mesmo sua vocação religiosa. 
O narrador comenta:

Não se podia dizer que Antunes tivesse ido para padre por 
vocação. Adolescente, por desgosto de amor ele se tentara 
suicidar. Os pais enviaram-no para um seminário. Mas o 
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moço não corrigia a sua paixão por uma menina de famí-
lias, um caso de amores insolúveis. Os Antunes optaram 
por medidas radicais: meteram-no numa nau e enviaram-
-no em missão. Ir para África é longe. Para o Japão, mais 
longe ainda. Mas ir para padre, isso é seguir para além do 
mundo (Couto, 2006, p. 160).

Em contraste com sua duvidosa vocação religiosa, Antunes cons-
trói ao longo da viagem missionária uma nova identidade que, ainda 
que tecida de recusas e entrega, nasce de escolha interior. Antunes 
fala ao seu superior: “Estou transitando de raça, D. Gonçalo. E o pior 
é que estou gostando mais dessa travessia do que de toda a restante 
viagem” (Ibidem, 2006, p. 164). Já no meio da viagem, a decisão de 
ser negro tinge por inteiro sua alma: “Agora estou certo: ser negro não 
é uma raça. É um modo de vida. E esse será, a partir de agora, o meu 
modo de viver” (Ibidem, 2006, p. 259). A travessia identitária de An-
tunes inverte metaforicamente o projeto da viagem ao Monomotapa: 
de missionário a convertido, de branco a negro, de cristão a nyanga 
(feiticeiro). Mostra que as dimensões idem e ipse da identidade estão 
em diálogo permanente na busca da construção da identidade pessoal.

Referindo-se ao novo nome adotado por Antunes, o romance 
sugere (no capítulo 18) a impossibilidade de uma identidade que não 
seja mesclada. O narrador comenta:

As pessoas da aldeia chamavam-no de Muzungu Manu 
Antu e estavam lidando com ele como um nyanga branco. 
Manuel Antunes, ou seja, Manu Antu, aceitara tacitamente 
ser considerado feiticeiro, rezador de Bíblia e visitador de 
almas. Aprendera a lançar os búzios e ler os desígnios dos 
antepassados. No terreiro, frente à casa, o português mistu-
rava rituais pagãos e cristãos (Couto, 2006, p. 313). 

Cantarela (2010, p. 69) explica:
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A condição de, a um só tempo, preservar a identidade ori-
ginária e romper com ela se descreve metonimicamente na 
simultânea adoção de um nome novo e na manutenção do 
antigo. O aparente sossego de nyanga branco, encontrado 
finalmente por Antunes, ao mesmo tempo feiticeiro e reza-
dor da Bíblia, não é suficiente para extirpar a tensão que se 
mantém até mesmo no nome de Manu Antu, metáfora de 
uma mescla sempre inacabada. 

A identidade narrativa é demarcada ao mostrar que Antunes é 
feiticeiro e rezador da Bíblia e que mantém seu nome antigo e que 
também terá nome novo. Ser e vir-a-ser compõem a constituição do 
si e sinalizam que a identidade narrativa, ao mesmo tempo que é, está 
em processo contínuo de construção.  

Considerações finais

O pluralismo que envolve e penetra o mundo globalizado coloca-
-nos, constantemente, diante do diferente. Emerge a possibilidade da 
construção do novo a cada instante. Mais que isso: somos instigados a 
sair da nossa zona de conforto e, de forma despojada, inserirmo-nos no 
novo. O diálogo com o diferente sempre sinaliza novas possibilidades? 
As identidades são naturalmente móveis e instáveis? Procuramos mos-
trar que vivemos num mundo plural e o diálogo, além de realidade, 
torna-se possibilidade do novo acontecer. A pluralidade não destrói a 
especificidade da identidade e nem o diálogo provoca uniformidade 
de identidades. Ricoeur sinaliza que a identidade pessoal é construída 
ao longo da temporalidade da vida humana, e aí, mesmidade e ipsei-
dade se articulam dialeticamente. A identidade narrativa “bebe” dessa 
temporalidade, mas está focada em pensar as novas possibilidades que 
as escolhas do presente produzirão no futuro próximo. O “si mesmo” 
de cada identidade convive, continuamente, com a memória da vida 
(“fixo”) e com as perspectivas do novo (“em construção”). 



5. Diálogo Inter-Religioso e Construção de Identidades: uma leitura de... | 125

Como nos personagens do romance de Mia Couto, a vida cotidiana 
apresenta uma gama de relacionamentos e de possibilidades. A intriga 
construída na ficção literária compara-se às intrigas da vida cotidiana. A 
identidade religiosa faz parte e processa-se na temporalidade da identi-
dade pessoal. O mesmo ocorre com as tradições religiosas: mesmidade 
e ipseidade também estão presentes e se articulam. Especificamente, 
a dimensão idem de sua identidade está na memória histórica que as 
compõem e a dimensão ipse está nas novas construções que o diálogo 
possibilitará. Neste mundo plural, o diálogo inter-religioso torna-se 
possibilidade das tradições religiosas e as espiritualidades relerem suas 
histórias e produzirem novas conjecturas. O mesmo ocorre no diálogo 
entre ciência e religião. As dimensões idem e ipse marcam presença 
apontando que o “si mesmo” – de uma e de outra – pode constituir-se 
dialogicamente. Não há necessidade de se excluírem mutuamente. 

Os fundamentalistas religiosos e científicos ficam confortáveis 
e preferem compreender a identidade somente como mesmidade e 
acabam tendo dificuldades com a ipseidade, pois a percebem como 
ameaça à memória histórica. As certezas fechadas de suas verdades 
absolutas acabam se transformando num escudo contra as ameaças 
percebidas como transitórias. 
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O Caráter Compulsório na Sociedade:
compreendido desde a dádiva ou desde a propriedade privada?
 
Daniel Stosiek

Nossas reflexões desejam ponderar sobre a relação entre economia 
e as relações sociais incluindo as espirituais entre seres humanos e entre 
eles e a natureza. Nossa percepção é que na sociedade ocidental tais 
áreas se encontram na maioria das vezes claramente separadas. No 
entanto, a aprendizagem de grupos e autores indígenas indica ligações 
íntimas entre os aspectos materiais, sociais e espirituais da vida. Por 
isso, me esforço na tarefa de consultar além de autores da teologia, da 
filosofia e de ciências sociais também experiências de parte de povos 
indígenas e alguns conceitos das ciências naturais.
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Equivalente qualitativo

Marcel Mauss escreve no seu livro Ensaio sobre a dádiva (2003) 
que em diferentes sociedades/comunidades indígenas do mundo, 
onde ainda não plenamente existe ou existia a economia ocidental de 
dinheiro, os atos de dar, de receber e de retribuir uma dádiva com outra 
dádiva são de caráter compulsório. O autor retrata vários exemplos nos 
quais – usando termos da sociedade ocidental – o ato de dar parece 
a concessão de crédito; a pessoa que recebeu chega a se encontrar em 
dívida com a primeira pessoa. Em outra ocasião ela terá de dar de volta 
o quanto recebeu e, além disso, juros. Mas, naquela outra ocasião, ela 
vai dar tudo o que tem, e nesse momento o devedor se transforma em 
credor e o credor se transforma em devedor. Os papéis se alternam 
porque não existe propriedade privada e seria malvisto acumular 
coisas. Apesar da competição pela honra do que dá mais, as relações 
sociais se aproximam a certa igualdade. Considerando tal situação 
de ausência tanto de uma dominação definida quanto da propriedade 
privada fixa, surge a questão de onde vem o caráter de obrigação ou 
da compulsoriedade com respeito aos atos de dar, receber e retribuir.

 Neste contexto, Marcel Mauss tematiza as palavras citadas de um 
Maori (indígena de Nova Zelândia), Tamati Ranaipiri, em que este 
fala sobre o espírito da coisa dada, o hau (Mauss, 2003, p. 197-199). 
O hau é o espírito da coisa dada e ao mesmo tempo da floresta, dos 
animais de caça, do território, do chão.

Vou lhes falar do hau... O hau não é o vento que sopra. 
De modo nenhum. Suponha que você possua um artigo 
determinado (taonga) e que me dê esse artigo; você me dá 
sem preço fixado. Não fazemos negociações a esse respei-
to. Ora, dou esse artigo a uma terceira pessoa que, depois 
de transcorrido um certo tempo, decide retribuir alguma 
coisa em pagamento (utu), ela me dá de presente alguma 
coisa (taonga). Ora, esse taonga que ela me dá é o espírito 
(hau) do taonga que recebi de você e que dei a ela. Os 
taonga que recebi pelos taonga (vindos de você), é preciso 
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que eu os devolva. Não seria justo (tika) de minha par-
te guardar esses taonga para mim, fossem eles desejáveis 
(rawè) ou desagradáveis (hino). Devo dá-los de volta, pois 
são um hau do taonga que você me deu. Se eu conservasse 
esse segundo taonga, poderia advir-me um mal, seriamen-
te, até mesmo a morte. Assim é o hau, o hau da proprie-
dade pessoal, o hau dos taonga, o hau da floresta. Kaliena 
(Basta sobre esse assunto).

O mais importante nesta visão é a ideia de que quando a terceira 
pessoa como “pagamento” “me dá de presente alguma coisa”, esta coisa 
(taonga) “é o espírito (hau) do taonga que recebi de você e que dei 
a ela”. Acontece, então, um grau de intuição e de reflexão surpreen-
dente, uma dialética, logo que se vê o mesmo espírito em diferentes 
coisas. O que seria o comum dentro daquelas coisas e ao mesmo tempo 
situado na floresta, no chão e nos animais da caça? Nossa suspeita 
que existe algo em comum. Isto indica que, historicamente, antes e 
independentemente da economia do dinheiro já existia a concepção 
de um equivalente, de uma dimensão universal abrangente que conecta 
todas as coisas que podem servir como dádiva e, além disso, refere-se 
a diferentes dimensões da natureza. Suponho que se trata da “coagu-
lação” ou coisificação temporária do trabalho abstrato da coesão entre 
natureza e o ser humano (Stosiek, 20141), ou, em outras palavras, 
do contexto universal de todos os atos de trabalho vivo do ser huma-
no e da natureza. Para aplicar o termo valor que Karl Marx definiu 
como trabalho gasto / trabalho abstrato / trabalho humano como tal 
em forma coagulada como aparece na mercadoria, quero empregar 
o mesmo termo valor como o trabalho vivo da coesão entre natureza 
e ser humano em forma “coagulada”. O valor é a energia potencial 
como resultado de energia cinética (trabalho vivo) e ao mesmo tempo 
como precondição para a sua transformação na energia cinética dos 

1 Este livro trata sobre a relação entre ser humano e natureza e entre outros temas 
sobre o trabalho da natureza que, junto com o trabalho humano, gera o valor.
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processos vivos novamente. Exemplo: um pedaço de pão é resultado 
de trabalho vivo da natureza (crescimento de plantas dos cereais) em 
relação com o trabalho vivo de seres humanos (camponeses, padeiros) 
e ao mesmo tempo precondição para o ser humano viver e cultivar 
cereais. Toda a economia e a vida humana são organizadas assim em 
relação com a natureza. O equivalente deve ser o valor como unidade 
fractal que representa – como um fragmento, o todo – a totalidade 
de todos os atos de trabalho vivo, que se “coagulam” nos objetos 
respectivos, mas cujo único sentido é a retransformação nos atos e 
processos de trabalho/vida vivos.

Nas sociedades indígenas tematizadas por Marcel Mauss, parece 
que o equivalente é concebido sobretudo de maneira qualitativa e 
somente em certa medida limitada de maneira quantitativa; o cálculo 
joga um papel insignificante comparado com a sociedade do capi-
talismo porque não existe o interesse de acumular uma quantidade 
maior possível. Mesmo assim, este equivalente (hau) contém uma 
força compulsória. Por quê? Os atos do trabalho vivo são ao mesmo 
tempo os atos de vida de todos os seres vivos, que acontecem em inú-
meras inter-relações. As relações econômicas das pessoas umas com 
outras e as entre ser humano e natureza são ao mesmo tempo relações 
sociais. Neste sentido estou interligando considerações de alguns au-
tores: Enrique Dussel (com referência a Marx) caracteriza as relações 
econômicas mundiais como relações sociais (Dussel, 1988, p. 340), 
e tanto Eduardo de Viveiros Castro como Graciela Chamorro desta-
cam que os povos indígenas concebem as relações entre ser humano e 
natureza como relações sociais (Castro, 2006, p. 459-472; Castro, 
2008; Chamorro, 2008, p. 194). A dimensão universal, constituída 
por todos os atos de vida/trabalho vivo e por todas as relações sociais, 
é a esfera espiritual máxima e ao mesmo tempo o plano de medida e 
plano de equivalência. Se os atos de vida e trabalho vivo são energia 
cinética, os produtos do trabalho da natureza e do ser humano são 
estruturas de energia potencial (energia em alta complexidade). Esta 



6. O Caráter Compulsório na Sociedade: compreendido desde a dádiva ou... | 133

energia potencial é o valor da coisa (Jantzen, 2013, p. 172). Mas, 
é como se os Maori sentissem que este valor é uma função dos atos 
de vida e das relações sociais e estão à serviço delas. Se uma pessoa 
retivesse um produto para si mesma, poderia “advir um mal” porque 
isto prejudicaria a vida social entre as pessoas e entre elas e a natureza, 
e isto aconteceria contra um profundo sentido espiritual da vida.

Assim, se trata de um equivalente, concebido como espírito (hau), 
sendo uma subjetividade sobreindividual, abrangente, ressonante 
entre todos os atos de vida, oscilando entre energia cinética e energia 
potencial, entre objetivação temporária e intersubjetividade.

Na experiência, tanto individual de todo ser humano, quanto 
coletiva da humanidade, existe um a priori da dádiva (Dussel, 2014, 
p. 37ss.). A criança recebe o leite e o amor pela mãe sem poder jamais 
devolver o que recebeu. A humanidade recebe a precondição para poder 
existir pela natureza. Esta dá a alimentação e toda matéria e energia 
para os humanos poderem viver. Mais ainda, sem a subjetividade (dos 
seres) da natureza, também o ser humano não teria subjetividade algu-
ma a qual surge socialmente, com a alteridade. Do a priori da dádiva 
se deriva certa compulsoriedade da vida social. Tal compulsoriedade 
não tem a ver com uma obrigação autoritária, mas é um aspecto da 
realidade. Se não se cuida e se respeita a reciprocidade e a solidarie-
dade nas relações sociais, tanto as relações entre as pessoas e as entre 
seres humanos e natureza, a coesão social e ao mesmo tempo a vida 
física se perderão, e a consequência será “até mesmo a morte”, como 
o Maori Tamati Ranaipiri se referiu. De maneira semelhante, entre 
indígenas com os quais tive contato e conversei no Brasil, se realizam 
os costumes de perguntar a natureza antes de caçar em um lugar de-
terminado da floresta, e também antes de cultivar um pedaço de terra, 
se podem ou não devem realizar ditas atividades. Ocorre, então, uma 
comunicação com a natureza e os espíritos dela, se a respeita como 
sujeito(s), e se limita a exploração. Tais grupos acrescentaram que 

2 Neste texto, o autor caracteriza o trabalho como energia cinética, o valor do 
produto como energia potencial e o ato do consumo como transição novamente 
à energia cinética.
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dessa maneira a natureza dará mais frutos, uma colheita maior. Isto 
é um exemplo lúcido da concepção de uma obrigação que se deriva 
da percepção da dádiva.

Tudo isso se inverte quando o ser humano começa a dominar 
a natureza de maneira que ele (ele mais do que ela) se percebe a si 
mesmo como sujeito e a natureza como objeto passivo, a si como 
espírito/mente e ela como matéria sem mente, sem espírito, sem 
subjetividade. Para esclarecer isto, será útil averiguar o conceito de 
poder. A compulsoriedade está ligada ao poder. Quem tem o poder? 
Ou, onde está o poder? E em que ele consiste? Dussel (2006) distin-
gue entre dois aspetos do poder: potentia e potestas. Potentia é o poder 
originário, a capacidade e ao mesmo tempo aspiração de viver, a qual se 
encontra na comunidade, no povo. A potestas é a realização concreta 
do poder, que implica uma divisão das tarefas e trabalhos. Assim, o 
poder concreto de qualquer pessoa que tem um papel na sociedade é 
um poder delegado, delegado desde a comunidade. O padeiro tem o 
poder (delegado) para cozer pão, a médica para curar pessoas doentes, 
os poetas para compor versos, os políticos para realizar certas deci-
sões etc. O poder concreto (potestas) é sempre um poder delegado. 
Quando uma pessoa faz mau uso do poder delegado e o utiliza para 
objetivos privados e não para a comunidade, e quando interpreta 
o seu poder como autorreferencial em vez de delegado, como se o 
poder se originasse nela mesma, se trata de corrupção. (Por exemplo, 
a tendência no neoliberalismo a privatizar todas as tarefas públicas 
equivale a uma legalização da corrupção).

Mas, gostaria de ampliar o conceito de Enrique Dussel com 
a dimensão da natureza (a qual se tem que considerar em termos 
tanto de subjetividade quanto da física). O poder (potentia) do qual 
fala Dussel, enraíza no conatus, termo de Baruch de Espinoza, o que 
significa a aspiração de cada coisa/sujeito/contexto de permanecer na 
sua existência (Espinoza, 2007, p. 240 [teorema 8], p. 243 [anotação 
para teorema 9], p. 243 [teorema 11], p. 245). O conatus ou o poder, 
o que é a aspiração e capacidade de permanecer na própria existência, 
no próprio ser, deve ser considerado em termos mentais, afetivos e 
físicos ao mesmo tempo. Em termos da física, o poder como potentia 
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é a energia potencial que é causa da vida como processo, então causa 
de energia cinética. Tal energia potencial, ou seja, “força de trabalho”, 
se encontra nunca dentro de um sistema fechado, por conseguinte 
nunca dentro da comunidade de seres humanos meramente, mas 
entre sistema e exterioridade, entre humanidade e natureza. O poder 
é um entre-lugar. O poder originário do ser humano, a sua potentia, 
está na relação entre ser humano e natureza. O ser humano por si 
mesmo nunca teria poder, nem sequer poderia existir. O poder na 
comunidade, no povo, que para Enrique Dussel é o ponto de parti-
da, já é um poder delegado. O poder do ser humano, o seu conatus, 
a sua aspiração e capacidade de permanecer na existência, está assim 
ligado ao conatus do contexto social da relação entre ser humano e 
natureza. O conatus dos animais (como também o do ser humano) 
está ligado ao contatus das plantas – por razões termodinâmicas: as 
plantas produzem o alimento e o oxigênio. O conatus das plantas por 
sua parte está ligado ao conatus da relação entre o planeta Terra com 
o Sol e o espaço sideral, pois neste contexto recebem a energia de alta 
complexidade que possibilitam a sua existência.

No que se refere ao aspecto afetivo, nota-se que tanto o poder 
como visto em Dussel – e não obstante na minha reinterpretação 
como entre-lugar entre ser humano e natureza – quanto o conatus de 
Espinoza são expressões de vontade, de volição, ou de necessidade e 
desejo/cobiça (sendo o desejo/a cobiça a necessidade sob o aspeto da 
consciência desta). Deve-se concluir que o que aparece como compul-
soriedade, é propriamente vontade/necessidade/desejo numa dimensão 
social, ou de entre-lugar. Quando se perde o sentido social, o poder ou 
conatus se transformam aparentemente em compulsoriedade alheia.

Para voltar ao mundo humano sem esquecer a natureza, o poder 
concreto (potestas) de um ser humano sempre enraiza na potentia, no 
poder originário, que está na relação entre ser humano e natureza. 
Quando o ser humano começa a dominar a natureza e a tratá-la como 
objeto sem subjetividade, ele faz invisível a origem do poder. Aqui se 
encontra o primórdio da imagem de um deus imperador, masculino. 
Porque o dominador que pretende ter propriedade de uma parte da 
natureza, da Terra, faz invisível a relação entre ser humano e natureza 
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(entre-lugar) como proveniência do poder e produz a impressão como 
se ele mesmo fosse a fonte da vida e de tudo o que existe.

O poder-em-relação na vida social e junto com ela a religião, a 
ética, a moral, os valores, se invertem e se atribuem ao dominador. E, ao 
mesmo tempo, perde-se a percepção do sentido social como vontade, 
como necessidade e desejo em dimensão social, e se chega a perceber 
o poder como compulsoriedade alheia e alienada. Mas, mais tarde 
na história o centro suposto se vira para com a propriedade privada.

Portanto, a ‘apetência social’ que aparece como compulsoriedade 
da vida social está ligada ao poder. O poder/energia potencial/conatus 
está situado na relação entre ser humano e natureza, em todos os atos 
de vida em inúmeras inter-relações3. Então, o poder e a compulsorie-
dade referem-se originalmente à reprodução do contexto social entre 
ser humano e natureza.

Nos impérios famosos da história, os imperadores, dominadores, 
pretendiam ter o poder, fazendo invisível o caráter delegado do poder, 
fetichizando assim o poder e inaugurando a imagem do Deus como 
imperador.

No entanto, na modernidade, cada vez mais se impôs a “religião 
do capitalismo” (Benjamin, 2011) em que o poder parece ligado à 
propriedade privada, aos próprios proprietários e ao valor abstrato, 
das mercadorias e às suas abstrações como dinheiro e o capital. Toda 
ética, moral, compulsoriedade social parece centrada na reprodução 
da propriedade privada, dos proprietários, das mercadorias, do di-
nheiro e do capital. A concepção da equivalência entre todos os atos 
de vida em inter-relações, que se realizava e vivenciava em mútuas 
dádivas de vida concretamente vivida, de serviços em reciprocidade, 
agora ocorre totalmente invertida. A equivalência já não se vive e 
realiza conscientemente nos atos de vida e trabalho vivo em relações 
sociais (energia cinética), mediadas por objetos (energia potencial). 
Ela acontece nestas coisas como se fossem um fim em si, cujo valor, 

3 Isto é ao mesmo tempo o lugar de Deus nas visões da teologia ecofeminista 
(Gebara, 1997; Pui-Lan, 2015; Chamorro, 2008, p. 187ss. e outros lugares).
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contudo, continua provendo de todos os atos de vida, trabalho vivo e 
as relações sociais entre seres humanos e natureza. Esta origem do valor 
se faz presente, mas, ao mesmo tempo, invisível. Tal invisibilidade da 
vida (onde estaria até Deus segundo as teologias ecofeministas), na 
qual se encontram o poder e a fonte da apetência/compulsoriedade, 
cria o caráter de fetiche da mercadoria e do dinheiro.

O valor (econômico), o hau, é então a “unidade fractal” do conatus 
(aspiração/capacidade de permanecer no próprio ser) do contexto 
social entre ser humano e natureza, isto é, da energia potencial que 
em todo momento transforma-se na energia cinética, ou seja, nos 
atos e processos vivos deste contexto social. Entre os Maori e outros 
indígenas, trata-se de um equivalente que ainda não está coisificado, 
porque as “coisificações temporárias” (energia potencial) nas coisas 
dadas imediatamente se transformam em ocorrências fluentes (energia 
cinética) nos atos da dádiva. Assim é de supor que o hau/o valor/o 
equivalente é concebido como de subjetividade abrangente e sobreindi-
vidual – e ao mesmo tempo constituída pelos sujeitos individuais, em 
uma dialética da alteridade (Stosiek, 2016). Dado que cada sistema 
existe em interação (energética e social) com a sua exterioridade, esta 
coesão do trabalho vivo atinge a universalidade das interações. Hoje 
em dia falaríamos da dimensão planetária onde se realiza a economia 
mundial. Mas, voltando aos Maori e outras sociedades ou comunidades 
pré-monetárias, a dádiva é compulsória porque serve à reprodução 
do contexto social. Isto é, está relacionada à totalidade da vida das 
pessoas, da comunidade, da natureza, socialmente interconectadas, 
em que tal compulsoriedade revela-se como vontade ou apetência de 
dimensão social. Nesta visão, a coisa dada nunca é só “coisa” sem ao 
mesmo tempo ser o “fragmento” que representa tal totalidade. Ele 
é percebido como espírito, como no caso dos Maori no hau, sendo 
ele equivalente e unidade fractal que figura o conatus do contexto 
universal de vida em inter-relação.

Quando começa a dominação de um imperador sobre uma área 
de terra, tal Senhor recebe a atribuição de todas as qualidades do 
contexto da vida universal; ele aparece como criador, como fonte da 
vida etc. A dádiva e a sua compulsoriedade muda totalmente o seu 
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significado, transforma-se em dívida que deve ser paga ao Senhor em 
forma de tributos, em servidão, em escravidão. Tal Senhor molda a 
imagem de Deus.

O capitalismo começa quando os vassalos aumentam a sua domi-
nação sobre o trabalho da natureza por meio do melhoramento dos 
meios de produção, o que vale pelo menos para o Norte do globo; 
mas referente ao Sul global isto acontece por meio da extensão de 
terras, da extração de recursos naturais e do monocultivo – processo 
que continua até hoje em dia. Nas colônias espanholas nas Américas, 
certos colonizadores recebiam semelhante a vassalos feudais Tierras de 
Merced – e nas colônias portuguesas “donatárias” – que nos dois casos 
pertenciam oficialmente ao Rei – de Espanha e Portugal respectivamen-
te –, e começam a atuar economicamente como “capitalistas”. Detrás 
dos proprietários modernos encontra-se até hoje em dia o “Senhor” 
que garante a dominação sobre a terra. Tal Senhor (rei, imperador) 
passa por transformações historicamente no Estado moderno – e nas 
suas instituições supraestatais – que ainda têm a tarefa de proteger a 
propriedade privada e a dominação sobre a área definida de terra, da 
natureza. O capitalismo agravou a dívida. A dívida mudou o significado 
da compulsoriedade da dádiva a qual se refere agora ao proprietário 
o que, por sua vez, continua apoiado e dependente do Estado ou de 
instituições internacionais (como a Organização Internacional do 
Comércio). A instituição da propriedade privada do capitalismo faz e 
sacraliza exatamente isto pelo qual para o Maori citado poderia advir 
[...] um mal, seriamente, até mesmo a morte: guardar e conservar as 
coisas recebidas. O dinheiro serve como equivalente em que representa 
de maneira invertida a coesão universal dos atos de trabalho vivo e 
de vida e das relações sociais. Tal contexto vivo é invisibilizado e, ao 
mesmo tempo, é a causa do valor que se realiza pelo dinheiro. Em 
certo sentido, o dinheiro é o Deus invertido.
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Crítica da identidade

Segundo Alain Touraine (1994, p. 9), a modernidade caracteriza-se 
pela concepção que “o homem é o que ele faz”. Aqui já se esconde o 
problema fundamental. Porque todo ato humano é momento de uma 
interação entre pessoas e entre ser humano e natureza. Em termos da 
física, cada ato é energia cinética a qual procede de energia potencial 
(força de trabalho) a qual, por sua vez, é resultado de uma interação 
entre sistema (sujeito, ser vivo, ser humano) e a sua exterioridade 
(meio ambiente, alimentação etc. sem o qual o “sistema” não teria 
energia livre alguma). Mas, a exterioridade ou o meio ambiente (Terra, 
plantas, sistemas ecológicos, pessoas “invisíveis”), por sua vez, tem, 
outrossim, qualidade de subjetividade. O ato brota de mais de um só 
sujeito participante. Na língua dos Baniwa, por exemplo, se observei 
bem na gramática, sujeito e objeto podem alternar (Ramirez, 2001), 
e na língua Guarani (De Canese; Alcaraz, [s./d.], p. 113s.) existem 
formas de verbos que mostram pares complementares indicando 
dois sujeitos participantes em uma ação: os prefixos ro e guero reali-
zam a alteração entre os dois sujeitos, assim guahe significa chegar e 
roguahe receber (uma pessoa chega e a outra a recebe). De maneira 
semelhante, hory significa se alegrar e guerohory felicitar (uma pessoa 
se alegra e a outra a felicita). Segundo Carlos Lenkersdorf (2009), na 
língua dos Tojolabal, no México, não existe objeto. Se em uma língua 
europeia se diria “eu te escuto”, na língua Tojolabal se diz: “tu falas e 
eu escuto”. Em tais exemplos é possível perceber que em um único 
acontecimento existem pelo menos dois sujeitos ativos. As línguas 
modernas de origem europeia – ou adaptadas a elas – geralmente co-
nhecem formas complementares em que um sujeito é ativo e o outro 
passivo. Como amar e ser amado/a, como se só a pessoa amante fosse 
ativa e a amada passiva.

A falácia de atuar sozinho está no começo da modernidade, e tal 
esquema de pensamento está no começo do colonialismo e do espí-
rito de empresário. A alteridade do outro ser humano e da natureza 
torna-se invisível.
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Algo análogo do atuar acontece com o pensar e, de maneira geral, 
com a subjetividade. Enrique Dussel (2013, p. 35) destaca que o his-
toricamente novo do ego cogito de René Descartes consiste em que a 
subjetividade se constitui em si mesma. Isto contém implicitamente o 
ego conquiro (eu conquisto) de Ginés de Sepúlveda pelo qual, no século 
xvi, constituiu-se um discurso racista em relação às pessoas não-eu-
ropeias, especialmente os indígenas da Ameríndia (Dussel, 2013, p. 
40s). Suponho que o primeiro passo do solipsismo da subjetividade 
em Descartes é a totalização do eu na relação entre ser humano e 
natureza. Descartes considerou mente/espírito (“uma substância que 
pensa”) e matéria, inclusive o próprio corpo humano (“uma substân-
cia extensa”), como duas coisas ou substâncias totalmente distintas, 
em que uma pode existir sem a outra (Descartes, 1996, p. 381s)4. 
Descartes formulou assim a dicotomia entre espírito/mente/alma 
com a matéria e a natureza. Tal dicotomia, consequência da práxis 
social mundial desde o século xvi, em que a conquista da natureza 
dos continentes do Sul foi parte essencial do novo regime mundial 
de trabalho, revela a “colonialidade do poder” (Quijano, 2000). A 
colonialidade da natureza, por sua vez, cujo trabalho é utilizado para 
o comércio mundial e em que se encontra excluída socialmente ao 
mesmo tempo e negada totalmente na sua subjetividade e vida, é, 
portanto, um momento fundamental da colonialidade do poder.

Na práxis e na linguagem do ser humano conecta-se, dialeticamen-
te, o aspeto individual e social, concreto e o de qualidade de gênero 
humano, o que Marx (1962) veio a denominar “Gattungswesen”. 
O ser humano é na mesma práxis e linguagem um ser universal em 
dimensão planetária, em que a natureza como sujeito(s) está presente 
tanto no trabalho quanto na língua.

4 Sobre a relação entre corpo e alma escreveu que “sou apenas uma coisa que pensa, 
e não extensa”, continuou que eu tenho uma clara e distinta ideia do corpo “na 
medida em que é apenas uma coisa extensa, e que não pensa”, e que “eu, isto é, meu 
espírito, ou minha alma, pela qual sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distin-
ta de meu corpo, e que pode ser ou existir sem ele” (Descartes, p. 352).



6. O Caráter Compulsório na Sociedade: compreendido desde a dádiva ou... | 141

A subjetividade surge socialmente, ou seja, na alteridade, numa 
relação dialética e social entre os seres humanos e entre humanidade 
e natureza. Sem a subjetividade e a alteridade tanto da natureza quan-
to dos outros seres humanos, o “eu” não teria qualquer poder nem 
subjetividade própria. Mas, ao contrário disso, a subjetividade dos 
outros sujeitos é feita invisível para constituir o poder supostamente 
autorreferencial do eu no atuar e no pensar.

Suponho que a relação social “fractal” que molda tanto a subje-
tividade quanto as demais relações sociais entre pessoas é a relação 
entre ser humano e natureza. Esta relação é originalmente uma relação 
social, relação entre sujeito e sujeito. Mas logo que o ser humano 
começa a definir um pedaço de terra como propriedade privada para 
dispor da força de trabalho da natureza, ele molda esta relação pri-
mordial como relação sujeito-objeto. A subjetividade humana pode 
só surgir na relação entre ser humano e natureza, entre “sistema” e 
“exterioridade”, mas com a propriedade privada sobre a natureza, o 
humano faz invisível o aspeto de sujeito da natureza. Aqui começa 
a identidade autorreferencial, a identidade que fantasia se constituir 
a si mesma sem o outro ou a outra. Tal estrutura começa a cunhar 
inconscientemente todas as demais relações humanas.

É possível supor que sociedades e comunidades humanas – sem 
propriedade privada ou outras formas de dominação sobre a terra – não 
conhecem um conceito estrito de identidade de povo ou identidade 
nacional. Graciela Chamorro (2015, pp. 41-45) escreve na história dos 
Kaiowa que antes da chegada dos europeus provavelmente não existia 
uma concepção nítida de identidade étnica. Ela fala de “etnogênese” 
no momento da chegada de muitos não-indígenas que adquiriram ter-
renos como propriedade privada. Antes quase não existiam nomes no 
sentido estrito dos povos. A maioria dos nomes de povos dos indígenas 
são originalmente denominações por não-indígenas. O nome Kaiowa 
deriva de Ka’agua que significava “da selva”. Pode-se acrescentar mais 
exemplos. Os indígenas do Chile e Argentina foram denominados por 
europeus de Araucanos, e eles mesmos se denominam de Mapuche, 
“pessoas da terra”. Os Umutina em Mato Grosso se autodenominam de 
Balatiponé o que significa pessoas, gente (Quezo, 2012). De maneira 
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semelhante, os chamados ciganos (povo sem propriedade de terra) se 
autodenominam de Roma o que significa gente (Holzinger, 1995).

No momento em que um grupo de pessoas se autodeclara como 
povo com a propriedade ou a dominação de um pedaço definido de 
terra, começa a identidade coletiva. Real, mas inconscientemente, a 
relação social fractal detrás da identidade é a relação entre ser huma-
no e natureza de submissão total em que se explora a natureza, se a 
coisifica, a exclui socialmente, nega a sua subjetividade. Tal relação 
fractal, que é constitutiva para a sociedade dada apesar de negar o 
caráter de relação, é o fundamento do racismo e molda o solipsismo 
da identidade do eu coletivo. Ela considera o seu poder de maneira 
autorreferencial, contempla a si como subjetividade sem alteridade e 
fantasia que se autoconstitui em si mesmo.

Já o poder real deriva da relação social entre os seres humanos e 
a natureza subjugada, a qual permanece sendo sujeito (em situação 
de “subsunção real”). Ela fica ao mesmo tempo excluída socialmente, 
torna-se invisível no seu caráter de sujeito apesar de que este é cons-
titutivo para o poder real do grupo respectivo: a identidade coletiva, 
nacional, permanece ligada à terra – como natureza com subjetividade 
– e denega ao mesmo tempo tal ligação.

O a priori da dádiva e o a priori da apropriação violenta

Parece que todas as sociedades e comunidades antes ou fora do 
uso do dinheiro de índole ocidental percebiam certa a prioridade da 
dádiva que antecede a toda troca (Dussel, 2014; Seaford, 2004, p. 
40ss). Como já referido, representantes indígenas com os quais tive 
contato e conversei dizem que antes de caçar, cultivar a terra e outras 
atividades de uso de plantas, animais ou da terra, perguntam a natu-
reza ou os seus donos por permissão. Nestas conversas, um indígena 
Balatiponé, em São Carlos, criticou Karl Marx e – indicando para 
uma construção de madeira – disse que ele, como indígena, nunca 
poderia conceituar que o objeto é meramente o resultado de trabalho 
humano utilizando materiais, mas que sempre vê nisso a árvore viva. 
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Se a ciência social louva os indígenas e, ao mesmo tempo, não se deixa 
mexer profundamente no seu pensar, ela mostra, no meu parecer, um 
desprezo grave para com eles e permanece na “razão indolente” (San-
tos, 2013, pp. 29-46), uma razão que não escuta o outro. Com essa 
crítica é possível descobrir que todo o trabalho humano pressupõe o 
trabalho da natureza que lhe antecede como a priori da dádiva. A coesão 
destes dois gera o valor. Muito antes do dinheiro de índole ocidental 
existia a percepção do equivalente o que significa que, dialeticamente, 
percebia-se a relação entre todos os atos de trabalho vivo da natureza 
e do ser humano, uma subjetividade sobreindividual (“espírito”) que 
se observa na coisa dada respectiva. Existiam tipos de dinheiro para 
trocar, mas, sem calcular exatamente (Mauss, 2003, p. 216ss.), onde 
se tratava de objetos preciosos, e onde ainda não se ‘coisificava’ o valor. 
Isto se dava primeiramente porque era possível perceber a subjetividade 
da alteridade no trabalho vivo da proveniência das coisas – expres-
sando-se isto no reconhecimento da natureza, das outras pessoas ou 
de espíritos ou deuses. Em segundo, era obrigatório dar e devolver as 
coisas e nunca guardar, assim que o valor (energia potencial), ou seja, 
a “vida coagulada”, podia-se transformar novamente em vida fluente 
(energia cinética) – e reproduzir-se, assim, o contexto social.

No uso do dinheiro no capitalismo não se percebe a dádiva nem 
a subjetividade da alteridade. Karl Marx (1998, p. 741ss.), diante da 
noção da “acumulação primitiva” de Adam Smith, argumentou que 
historicamente o primeiro enriquecimento do capitalismo começou 
com políticas e atos violentos como o colonialismo, a escravidão, a 
destruição violenta de sistemas autônomos de economia, sobretudo 
na agricultura, da vida comunitária e da propriedade coletiva. Mas, 
na exploração do trabalho humano e do trabalho da natureza trata-se 
de uma apropriação violenta contínua. Isto acontece por meio da 
subsunção formal e da subsunção real do trabalho tanto do ser humano 
(Marx, 1988, p. 91-121) quanto da natureza (Stosiek, 2014) ao 
capital. Na subsunção formal, um proprietário, como, por exemplo, 
um fazendeiro, tem a pretensão de ser proprietário dos resultados de 
certo trabalho. Na subsunção real, porém, o proprietário domina a 
totalidade do processo do trabalho. Por exemplo: numa fábrica tra-
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ta-se da subsunção real do trabalho humano; na extração de madeira 
nobre da floresta natural trata-se da subsunção formal do trabalho 
da natureza ao capital, mas, no monocultivo e na criação de animais 
em massa, trata-se da subsunção real do trabalho da natureza ao ca-
pital. No processo da subsunção, o empresário concebe a si mesmo 
como sujeito, mas, considera tanto as pessoas quanto a natureza que 
trabalham como objetos, nas suas realidades, totalmente submissos 
à maquinaria da produção. Esta subsunção realiza o a priori da apro-
priação violenta, fazendo a dádiva invisível, uma vez que invisibiliza 
a alteridade, a subjetividade do outro ser humano e da natureza. A 
relação-sujeito – sujeito transforma-se na relação sujeito – objeto. Por 
isso também no dinheiro já não se percebe a alteridade da subjetivida-
de. O equivalente se coisifica, e isto significa que o contexto universal 
da vida e do trabalho vivo fica coisificado. Na vida diária percebe-se 
o valor do dinheiro, mas, não se percebe a origem do valor, e este 
torna-se uma espécie de fantasma. O valor provém primordialmente 
da dádiva, feita invisível pela apropriação violenta dos resultados do 
trabalho (subsunção formal) e do processo do trabalho na sua totali-
dade (subsunção real) do ser humano e da natureza.

A a prioridade da dádiva permanece sempre real. É possível apren-
der pelo pensar de povos indígenas, não obstante às ambiguidades 
culturais, que o valor se baseia numa fonte de riqueza que antecede 
o trabalho meramente humano, fonte que se desdobra na relação 
entre ser humano e natureza. Porque eles têm a consciência que o ser 
humano não somente é um ser individual e ao mesmo tempo social, 
representando o gênero humano, mas que a universalidade é maior, que 
a essência do ser humano abrange a sua relação social com a natureza.

Segundo Vygotsky (1978, p. 275), durante o desenvolvimento 
individual do ser humano, a língua (social) se interioriza e, ao mesmo 
tempo, o pensamento (individual) se socializa. De maneira semelhante 

5 “The history of the process of the internalization of social speech is also the history 
of the socialization of childrens’s practical intellect”. [A história do processo da 
internalização da língua social é também a história da socialização do intelecto 
prático das crianças].
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na prática social, a ferramenta (social) se interioriza e se torna parte do 
corpo e este mesmo (individual) se socializa. Por meio da ferramenta o 
ser humano relaciona-se com a natureza como objeto e como sujeito. 
O instrumento musical, o pincel ou os óculos exemplificam o caráter 
análogo da relação por meio de ferramentas em que a natureza entra 
como sujeito no mundo humano. Suponho que a natureza como su-
jeito está presente até mesmo na língua, em que o objeto é ao mesmo 
tempo sujeito ou alterna com este, como acontece em linguagens 
indígenas como a Guarani, Baniwa, Tojolabal. Isto aponta a uma 
consciência do ser humano como ser particular-universal em que o ato 
concreto está inter-relacionado com a universalidade da vida na Terra.

Colonialidade da natureza

Aníbal Quijano (2000) estabeleceu o conceito da colonialidade 
do poder. Este termo “colonialidade” indica uma nova qualidade do 
poder que este adotou a partir do século xvi, quando a Europa co-
lonizou grandes partes do mundo como as Américas, partes da Ásia, 
África. Além disso, surgiu um regime internacional de trabalho como 
nunca tinha existido antes na história da humanidade. Dentro do 
marco deste regime internacional de trabalho “inventou-se” a raça e o 
racismo. Em outras palavras, inventou-se a escravidão para o mercado 
mundial e com isto a “raça” dos “negros” e “índios” para a servidão, 
entre outros aspectos.

Graciela Chamorro (2008, p. 185) explica que

apesar de os primeiros esforços humanos para controlar a 
natureza terem ocorrido há uns 12.000 anos, os fatos que 
acarretaram as consequências mais drásticas para o cosmo se 
situam entre os séculos xvi e xviii. Nesse período, as tradi-
ções culturais que vinham justificando e sacralizando rela-
ções de dominação acabaram ampliando e aprofundando o 
âmbito do senhorio humano sobre a natureza.
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Em uma parte da humanidade, entre a “raça” dos europeus, fun-
dou-se a modernidade e, ao mesmo tempo, se inumanizou o resto da 
humanidade. Por um lado, a modernização destacou-se, sendo ela o 
resultado de processos de trabalho vivo e, ao mesmo tempo, causou a 
exclusão (social) dos processos de trabalho vivo que produziam este 
mundo moderno. Excluiu-se, então, socialmente as relações econômicas. 
O conceito de raça é um conceito de dicotomia entre quem pertence 
à comunidade e quem não pertence.

Segundo María Lugones (2008, 2011, 2014) e Xhercis Mendez 
(2015), a colonialidade do poder constituiu não só a raça, mas tam-
bém a distinção de gênero. Trata-se, assim, da colonialidade do gênero. 
María Lugones (2008, p. 87) cita Oyéronké Oyewùmi que cunhou 
a formulação “invenção das mulheres”. A distinção de gênero é, 
então, da mesma índole como o racismo. Porém, o problema tanto 
do racismo quanto do gênero não é a diferença como tal. Segundo a 
autora feminista Marcela Lagarde (2012, p. 121), a igualdade se rea-
liza exatamente na diferença, pois “las mujeres y los hombres somos 
mutuamente equivalentes y mutuamente diferentes”. E de maneira 
semelhante, Ivone Gebara (2000) afirma que o universal humano 
acontece no concreto, na cotidianeidade e no gênero mesmo. O pro-
blema também não consiste numa polarização que pode constituir 
tensões e o amor erótico; mas consiste na dicotomia, ou seja, numa 
oposição insobrepassável, a qual define um lado como moderno e 
plenamente humano e o outro lado como sub-humano e subdesen-
volvido. O lado atribuído como humano e moderno é mesmo assim 
produto do trabalho vivo pelo lado estigmatizado como sub-humano 
e subdesenvolvido. E a distinção de gênero também foi (re)inventada 
dentro do regime global da divisão do trabalho que se estabeleceu 
junto com a colonização do mundo por Europa a partir do século xvi.

Qual é o trabalho das mulheres que produz a modernidade e é ao 
mesmo tempo excluído socialmente, negado, sacrificado, desprezado? 
É historicamente o trabalho da reprodução.

Mas, a reprodução é uma qualidade da vida inteira, do cosmos 
(Smolin, 2014), da biosfera e do mundo humano. Toda economia é 
reprodução – da vida e do contexto social. Reprodução significa que 
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cada ato de um ser humano e dos seres vivos é por um lado gasto de 
energia e de vida, “trabalho vivo”, energia cinética, e pelo outro lado ao 
mesmo tempo – em interação com outros seres vivos, sujeitos humanos 
(Lagarde, 2012) – uma atividade que reproduz ou recupera a energia 
potencial, que são as condições com as quais é possível continuar o 
aspecto da vida que é gasto de energia. Reprodução significa que vida 
é trabalho e trabalho é vida. Toda vida humana como a vida da na-
tureza é reprodução, inclusive a economia, inclusive os atos mentais, 
as atividades do chamado tempo livre; são ao mesmo tempo gasto de 
energia e reprodução do contexto da vida. Os produtos de trabalho, 
vistos como coisas, como mercadorias, mas também os serviços, inclusive 
produtos históricos como o “progresso” (Hayek, 1991), a “moderni-
dade”, sendo todos eles estruturas contendo energia potencial, ou seja, 
“valor”, são somente mediações dentro dos processos da reprodução 
da vida humana no contexto social da natureza. O produto (energia 
potencial) nunca é um fim em si e consequentemente em culturas da 
dávida não deve ser guardado, mas, a sua finalidade consiste em que 
se transforme em energia cinética no contexto social.

Uma economia na qual se considera o produto do trabalho como 
fim e valor em si, é uma economia idólatra que faz invisível que a 
essência da economia humana – como a da natureza – é a reprodução. 
A economia daquela índole, economia idólatra de produção, só pode 
realizar-se por meio da exploração da reprodução. Isto acontece em 
dimensão global desde o século xvi. O domínio da produção e dos 
seus produtos aparece como o âmbito humano, ao passo que a repro-
dução aparece como a área sub-humana. Tal economia da produção 
faz invisível que ela mesma é um momento da rede da reprodução do 
contexto social humano e da natureza e deixa o trabalho reprodutivo 
no significado mais restrito às mulheres.

A economia da produção que vê o fim nos produtos, só existe 
por meio da exploração da reprodução, tanto da humanidade quanto 
da natureza, em que a reprodução se encontra excluída socialmente. 
Também a natureza, sobretudo a natureza do Sul global, é incluída e 
afetada pelo regime global do trabalho estabelecido a partir do sécu-
lo xvi. Por isso, junto com a colonialidade do poder, acontece, não 
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somente a colonialidade do gênero, mas também a colonialidade da 
natureza. Portanto, não é só a “invenção” da raça e a das mulheres, 
mas também a da natureza. Também esta é “inventada” em termos 
da dicotomia, da distinção total entre o ser humano e a natureza.

Francis Bacon (1999) indica que a economia humana se desenvolve 
na medida em que o ser humano tem o poder sobre a natura natu-
rans (“natureza naturante”, isto é, a natureza como processos e atos, 
ou como em minhas palavras: o trabalho da natureza). Distingue-se 
entre natura naturans (natureza naturante) e natura naturata (natu-
reza naturada) da seguinte forma: a primeira refere-se à natureza no 
aspecto dos processos, e natura naturata refere-se aos resultados desses 
processos. Por exemplo, o processo do crescimento de um embrião no 
útero seria natura naturans, e o filhote nascido seria natura naturata; 
ou o complexo dos movimentos da água na terra, natura naturans, e 
o lago pronto, natura naturata etc. 

Por meio do poder sobre a natura naturans potencial, em outras 
(minhas) palavras a força do trabalho da natureza, o ser humano 
disporá também dos produtos do trabalho da natureza, da natura 
naturata (natureza naturada), ou como Bacon formula (1999, p. 
101), da natureza dada na qualidade desejada respectivamente. Mas 
o trabalho da natureza (energia cinética) é ao mesmo tempo a vida 
da natureza (o físico Ilya Prigogine [1996] mostra processos análo-
gos à vida na matéria em situação do desequilíbrio termodinâmico). 
Destarte, Francis Bacon, que se distanciava dos autores Giordano 
Bruno e Jakob Böhme, previu assim a exclusão social da natureza 
(Bacon, 1999, prefácio do organizador). Como já mencionado, René 
Descartes (1996) elaborou de maneira filosófica a dicotomia entre 
mente/espírito e matéria, entre sujeito humano (alma sem corpo) 
e natureza, inclusive o corpo humano como corpo sem alma, entre 
“coisa extensa” e “coisa pensante”, e preparou assim a exclusão social 
do último restante de vida da natureza.

Neste sentido, Graciela Chamorro (2008, p. 194) comenta que

os povos indígenas [...] não estabelecem uma diferença es-
sencial entre o divino e o cosmo. Do mesmo modo, eles não 
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separam o humano da natureza, como se esta fosse a “coisa 
extensa” e aquela a “coisa pensante”, segundo consta no jar-
gão cartesiano. Não, os indígenas apreendem o mundo como 
um ser social e mantêm com ele uma relação social, dotando 
os objetos e os outros seres de predicados que, na tradição 
ocidental, foram reservados exclusivamente aos humanos.

Referente tanto ao ser humano quanto à natureza, “inventou-se” 
a reprodução (raça, mulheres, natureza) como objeto da exploração. A 
produção idólatra pressupõe a área da reprodução – tratando-se de su-
jeito(s) e vida(s) que produzem a modernidade – e a nega como sujeitos 
e vida ao mesmo tempo. Por meio da negação da negação é possível 
descobrir que se trata da universalidade da vida no planeta Terra.

Considerações finais

É possível reverter os processos? A teologia e a espiritualidade 
transreligiosas (Panasiewicz, 2016; Aragão, 2016), por exemplo, 
apontam para uma dimensão planetária em que a compulsorieda-
de se retransforma em “apetência social” (desejo como necessidade 
conscientizada). Seria apetência no entre-lugar, a qual se refere à 
recuperação e à reprodução/autotransformação do contexto social, 
dentro da própria humanidade e entre os seres humanos e a natureza.

Os Estados modernos são, por um lado, uma continuação do “se-
nhor” feudal e do imperador dos impérios antigos, agora no serviço ao 
capital, mas, por outro e ao mesmo tempo, passíveis da possibilidade 
de serem democratizados. Até agora o capitalismo permitia somente 
uma democratização limitada dos Estados na medida em que não 
contradissesse demasiadamente os seus interesses (em caso contrário 
acontecem golpes militares ou parlamentares, guerras etc.). Mas, a 
possibilidade da democracia, dos direitos humanos e de viver com a 
natureza com o máximo respeito existe – e é até mesmo compulsória 
numa dimensão planetária.
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Esta reflexão teve por objetivo mostrar que numa dimensão da 
dádiva e uma crítica à propriedade privada, não se pode separar a 
economia dos aspetos sociais da vida, tampouco o material do espi-
ritual e a natureza do ser humano. Antes, pelo contrário, as dimen-
sões econômicas, materiais e da natureza – em uma perspectiva não 
“coisificante” – formam parte íntima da vida humana.

Valores como reciprocidade, solidariedade e amor mútuo são 
compulsórios em um sentido não-autoritário, e são urgentes. É possível 
redescobrir o que parece compulsoriedade alienada, como desejo em 
dimensão social (ou dialética entre particular e universal). Trata-se da 
liberdade de uma escolha, mas da escolha entre vida e morte. Antes 
do momento em que atuaremos na realidade social da Terra segundo 
tal ética, fé e aprendizagem, é preciso não deixar se vencer pelo de-
sastre social e ecológico, “até mesmo a morte” como afirma Tamati 
Ranaipiri, que está anunciado.

Escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência6.
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Feminismo Islâmico: uma consciência emergente de gênero  
em negociação e resistência à laicização
 
Clarissa De Franco

Feminismo e religião 

O contato entre religião e gênero, em especial entre feminismo 
e religião, é terra fértil. A agenda contemporânea, com ênfase nas 
reivindicações das minorias sociais, impactou também os estudos e as 
vivências de religião. Maria José Rosado-Nunes (2001, p. 79) aponta 
que esta aproximação ocorre de maneira contraditória, trazendo, de 
um lado, críticas ao papel das religiões na manutenção de sistemas 
opressores tais quais o machismo, sexismo, misoginia, homofobia, a 
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ponto de alguns movimentos feministas seculares como o Femen1, o 
feminismo ateísta, entre outros, enxergarem as religiões como as maio-
res fontes de legitimação das opressões contra as mulheres, indicando 
a necessidade de eliminação das religiões. Por outro lado, assiste-se ao 
surgimento de uma série de movimentos feministas que nascem no 
seio das religiões (católicas feministas, feminismo judaico, o próprio 
feminismo islâmico, foco deste projeto). 

Um dos marcos iniciais da luta de gênero foi o lançamento do 
manifesto “Declaração do Direito das Mulheres”, proposto em 1791, 
pela escritora francesa Olympe de Gouges. A militante denunciava 
o sexismo da “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, 
apontando-o como um documento que não contemplava os interes-
ses das mulheres, excluindo-as da participação política e da atuação 
em cidadania. Olympe de Gouges exigia que a Assembleia Nacional 
Francesa adotasse seu manifesto com base na equidade entre homens 
e mulheres.  Pouco tempo depois, em 1793, Gouges foi executada, 
tendo se tornado um incômodo ao governo dos jacobinos.

A partir do século xix, começam a surgir movimentos feministas 
e hoje costuma-se dividir o feminismo em ondas. A primeira, até o 
fim da década de 1950, refere-se basicamente à luta por direitos civis 
das mulheres, como o voto e participação na vida pública. Alguns 
importantes nomes desse período são Voltairine de Cleyre, Margaret 
Sanger e Simone de Beauvoir. Esta última está entre as autoras que 
cumprem o importante papel de trabalhar a noção de construção 
social dos gêneros. 

Seguiu-se a este momento um cenário no qual se reivindicavam 
mudanças mais sólidas no papel social da mulher, busca por igualdade 
de condições, direitos reprodutivos, além de questionar os casamen-

1 Existe uma tensão basal entre movimentos feministas seculares e a religião mul-
çumana. O grupo feminista Femen, considerado radical, traz críticas públicas 
ao Islã. O texto que pode ser acessado no link a seguir mostra um protesto de 
ativistas do Femen em um evento que discutia o papel das mulheres no Islã. 
Disponível em: < https://br.sputniknews.com/mundo/201509142119262/ >. 
Acesso em: 13 nov. 2016.



7. Feminismo Islâmico: uma consciência emergente de gênero... | 161

tos, relações entre os gêneros e as relações de gênero no trabalho. A 
segunda onda do feminismo traz também reivindicações de cunho 
político, passando ao intercruzamento com outras categorias como 
etnia, raça, classe social. O feminismo negro assume um importante 
protagonismo no período, passando a atuar pela visibilidade política 
das mulheres negras. Angela Davis (1981) e Beverly Fisher (1978) 
passam a denunciar a invisibilidade das mulheres negras dentro das 
próprias pautas dos movimentos feministas. Outros importantes 
nomes de feministas do período são Betty Friedan, Audre Lorde e 
Simone Veil. Esta segunda onda está localizada historicamente até o 
fim da década de 1980.

A partir de 1990, grandes mudanças ocorrem entre as pautas e os 
modos de luta. A questão de gênero amplia-se para tratar dos temas do 
universo lgbt. A Teoria Queer e a perspectiva da violência às pessoas 
trans passam a trazer reconhecimento para a necessidade de não mais 
demarcar as lutas feministas apenas pelo binarismo homem/mulher. 
Judith Butler, filósofa pós-estruturalista, aponta para a performati-
vidade como um conceito que ilustra a maneira com que se atua em 
gêneros, sem mais se pensar em realidades identitárias estanques. 
As formulações de gênero seriam fluidas, móveis e dinâmicas, não 
se referindo a composição do ser, mas a trajetórias de identidade. 
Outros importantes nomes, como Joan Scott e Nancy Fraser trazem 
contribuições significativas para a compreensão de aspectos políticos 
que envolvem gênero. Gayatri Spivak está entre as feministas pós-
-colonialistas que fogem do main stream estadunidense e europeu, 
mostrando como as relações de poder têm silenciado determinados 
grupos sociais, étnicos e geográficos. 

Os temas nas duas últimas décadas ampliam a complexidade 
do debate, fazendo com que exista a percepção da pluralidade de 
microuniversos e micropautas dentro das pautas maiores de gênero, 
feminismo... No esteio destas mudanças, o atual movimento do fe-
minismo islâmico emerge.



162 | Clarissa De Franco

Feminismo islâmico

Em estudos anteriores (Franco, 2016), apontamos o quanto o 
feminismo islâmico ainda carece de maior aprofundamento dentro 
e fora da academia. Há que se considerar que boa parte da produção 
científica sobre feminismo está localizada no Ocidente e esta localiza-
ção geográfica é também política, uma vez que demarca determinadas 
pautas em detrimento de outras.

No caso do feminismo islâmico, existe um universo de pautas em 
construção que são muito distintas das reivindicações de outros grupos 
feministas, tanto os seculares como os religiosos de outras vertentes. De 
um modo geral, o Islã é visto equivocadamente pelo Ocidente como 
um todo homogêneo de costumes e valores, perdendo-se a dimensão 
de diversidade das culturas islâmicas. Como bem Edward Said (2007) 
comenta, o Oriente, como uma invenção do Ocidente, tem adquirido 
representações de um “outro” bárbaro, estranho e não civilizado. 

Tal perspectiva ganha contornos ainda mais evidentes quando 
da intensificação dos processos de islamofobia no mundo. Identifi-
ca-se, principalmente em países europeus, uma agenda crescente de 
laicização, uma meta de eliminação ou diminuição das religiões no 
espaço público. Tal agenda, acrescida de um sentimento anti-islã, tem 
alimentado situações tensas, como vemos na França, Inglaterra e Esta-
dos Unidos, com políticas de endurecimento à entrada e permanência 
de migrantes, algumas delas voltadas para migrantes muçulmanos/as. 

Em relação aos direitos das mulheres e ao seu papel no contexto 
do Islã, o movimento feminista islâmico está na base do contato entre 
tradição e modernidade, em que a laicidade passa a ditar mudanças 
importantes nas relações entre religião e outros segmentos da cul-
tura. Não por acaso, o feminismo islâmico tem muitas ativistas que 
cresceram e estudaram fora do mundo muçulmano, em sociedades 
“mais ocidentalizadas”. Isso explica a força do movimento em países 
como Turquia e Egito, que possuem um intercâmbio evidente com 
o mundo ocidental. 

Reivindicações pelo reconhecimento dos direitos da mulher no 
Islã já ocorrem há algumas décadas de modo pulverizado, como é o 
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caso do Egito, com os movimentos em 1923 da União das Feministas 
Egípcias (al-Ittihad al-Nisa’i al-Misri), e em 1948, da União das Filhas 
do Nilo (Ittihad Bint al-Nil) (Lima, 2014). No entanto, é efetivamen-
te a partir da década de 1990, com um corpo de publicações mais 
estruturado na Turquia, Egito, Irã, Marrocos, entre outros países, 
que se convenciona nomear o feminismo islâmico de movimento. 
A socióloga marroquina Fatima Mernissi, com seu livro Women and 
Islam: an historical and theological enquiry  (1991), é reconhecida 
como pioneira nos estudos feministas islâmicos, apesar de ela mesma 
declarar-se feminista secular.

Conforme observado nas ondas do feminismo, a década de 1990 
trouxe importantes reformulações nas pautas do feminismo, incluindo 
grupos e demandas que antes não eram reconhecidos ou incorporados. 
Nesse sentido, a pesquisadora Cila Lima indica uma característica que 
esclarece as mudanças que levaram ao fortalecimento do feminismo 
islâmico como movimento na década de 1990. Segundo ela, trata-se 
do “encontro entre o feminismo secular e os movimentos de mulheres 
pela reislamização2” (Lima, 2014, p. 1). 

É importante compreender que nem sempre a reislamização es-
teve na agenda da luta das mulheres islâmicas. Até a década de 1980 
havia, entre as pautas, o protesto contra a obrigatoriedade do uso do 
hijab (uma das formas de vestimenta islâmica). Atualmente, existe 
a compreensão de algumas feministas islâmicas de que a questão da 
vestimenta mulçumana teria se tornado um elemento usado em uma 
disputa política, na qual, em nome da defesa da laicidade, acaba-se por 
garantir legalmente tendências discriminatórias contra as mulheres 
muçulmanas e liberação de um discurso islamofóbico (Ali, 2012, p. 
2). Acciari (2012) também alerta para o risco de instrumentalizar o 
feminismo para fins racistas e anti-islâmicos. Neste sentido, o uso 
da vestimenta muçulmana tornou-se um instrumento de poder em 
uma disputa política e dentro deste novo cenário de reislamização, 

2 A reislamização refere-se a um processo que ocorre no mundo muçulmano em 
vários países, impulsionado por tendências fundamentalistas de observância aos 
princípios e às condutas religiosas do Islã.
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vê-se uma defesa do uso do véu como forma de empoderamento e de 
marcação identitária pela escolha em ser muçulmana. 

Nota-se que as mudanças de pautas das mulheres muçulmanas 
demarcam fronteiras delicadas e importantes entre, de um lado, a 
reislamização e demarcação de valores e da identidade islâmica, e de 
outro, a agenda ocidental e secular do feminismo, que pressiona a 
questionar tendências machistas e misóginas no interior das crenças 
islâmicas, vendo, muitas vezes, a religião muçulmana como fonte de 
boa parte das opressões contra mulheres existentes.

Nesse sentido, o feminismo islâmico, demarcando a identidade 
religiosa de suas líderes, passa a clamar por transformações nas inter-
pretações dos textos sagrados (Alcorão e Hadiths), no que se refere ao 
papel das mulheres nas sociedades, assumindo uma inédita separação 
entre religião e cultura. Algumas de suas pautas são a reivindicação de 
que as mulheres possam desfazer o casamento a partir de suas escolhas, 
ou viajar sem a companhia (tutela) de um homem (Badran, 2009).

Adeptas do feminismo islâmico utilizam trechos do Alcorão que 
designariam igualdade entre homens e mulheres e que estariam es-
quecidos pelo fundamentalismo islâmico, com o intuito de mostrar 
que a desigualdade de gênero não é endógena à religião, mas um traço 
de hermenêutica. Considera-se que as interpretações vigentes do Al-
corão atribuem posicionamentos misóginos ao profeta, mas que tais 
posicionamentos seriam interpretativos, sendo possível ler os textos 
sagrados sem essa conotação (Mir-Hosseini, 2006; Barlas, 2002).

Um ponto a ser destacado é que existe uma procura entre as 
feministas muçulmanas de serem reconhecidas como religiosas e res-
peitadas nessa dimensão, na busca da reafirmação de sua identidade 
religiosa em outras bases, que não as concepções conhecidas como 
tradicionais do Islã. A luta pela igualdade de gênero não rivaliza com 
a identidade religiosa. E este é um aprendizado que parece afrontar o 
mundo ocidental – externo a esta perspectiva. 

Quando movimentos feministas – como o Femen, citado no início 
deste texto – atacam a religião muçulmana, acabam por desconsiderar 
a voz destas mulheres, potencialmente parceiras na luta de gênero. 
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Nesse sentido, há que se considerar um isolamento político de 
feminismo islâmico perto de boa parte dos feminismos seculares, que 
consideram que o Islã e seu código de valores apontam para a direção 
contrária à emancipação das mulheres e outras pautas dos direitos 
humanos dura e (ainda) parcialmente conquistadas. As religiões em 
geral, mas especialmente a muçulmana, são vistas pelos movimentos 
sociais, principalmente os feministas, como fonte de grande opressão 
às mulheres e, em geral, representantes de pautas conservadoras. Nesta 
perspectiva, conforme apontamos em estudos anteriores (Franco, 
2016), os movimentos sociais acabam por associar religião a um 
universo ultrapassado e conservador, numa linha de opor religião à 
modernidade e de apregoar laicidade como eliminação das religiões 
dos espaços públicos. Nesse sentido, identificamos no feminismo 
islâmico uma resistência à meta ocidental de laicização, que, embora 
seja possível a indicação como característica dos movimentos feministas 
religiosos em geral, enfrenta um cenário bastante acentuado entre as 
mulheres feministas islâmicas.

Mulheres muçulmanas e feminismo islâmico no Brasil

Em uma reportagem no site da bbc Brasil (2016)3, a síria femi-
nista muçulmana Dana Alkalkhi – no Brasil há três anos na época da 
reportagem – aponta o desconhecimento das pessoas brasileiras acerca 
da cultura muçulmana. Ela contou que já deixou de usar o hijab no 
Brasil durante alguns meses e voltou a usar a vestimenta islâmica por 
opção pessoal. Ela afirma, em reconhecimento ao papel das vestes 
como símbolo religioso: “Se eu não usar o véu, não deixo de ser uma 
muçulmana. Deixo, sim, uma parte muito importante da religião”. 

Assim como ocorre com outros grupos religiosos, os muçulmanos 
agregam-se em determinadas regiões, procurando fortalecer seu gru-

3 Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37314057 >. Acesso 
em: 10 de abril 2017. 
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po religioso, familiar e social. Tais blocos sociais podem criar zonas 
de conflito religioso, como é o caso de São Paulo na região do Brás/
Pari, onde vive uma grande comunidade islâmica. Houve relatos de 
intolerância em relação a muçulmanos, e principalmente muçulmanas 
desta região, intensificados geralmente após ataques terroristas como 
os que ocorrem na França em 20154 (acn Brasil, 2016).

Além deste grupo localizado no Brás, há outras duas grandes co-
munidades no país: uma, na região do abc, na cidade de São Bernardo 
do Campo, e outra na cidade do Rio de Janeiro. 

Francirosy Barbosa Ferreira, antropóloga brasileira especialista em 
Islã, demonstra como foi modificando seu olhar sobre as mulheres 
muçulmanas no Brasil a partir do contato com as suas pesquisas. 

As mulheres são as responsáveis por transmitir a religião aos 
filhos. Elas são o centro da educação muçulmana. A con-
vivência com as mulheres no mestrado, deu-me a entrada 
necessária para a pesquisa. Fui desconstruindo os estereóti-
pos de mulheres submissas, reprimidas, subjugadas. Só com 
a convivência é que foi possível aproximar-me da sutileza 
que é ser muçulmana no nosso país. Nesses primeiros anos 
de pesquisa deixei-me ficar entre elas, ouvi-las, observá-las 
e então perceber que ser mulher é mais do que usar ou não 
lenço (hijab). (Ferreira, 2006, p. 2).

Em outra pesquisa, Francirosy (2009) aponta como as mulheres 
muçulmanas em nosso país enfrentam dificuldades para fazerem suas 
orações no período da tarde, por conta do trabalho ou das crianças.

Compreendendo, portanto, que as demandas das mulheres (du-
pla ou tripla jornada, desvalorização salarial, entre outras) aliam-se 
a demandas específicas da cultura e religião muçulmana, identifi-
camos que as mulheres islâmicas no Brasil começam a construir 

4 Fonte: < http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/muculmanos-
-brasileiros-relatam-aumento-de-casos-de-intolerancia.html >.  
Acesso em: 10 de abril 2017.
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seus espaços de fala e busca por maior equilíbrio entre as esferas 
religiosa, familiar e social.

O blog http://feminislam.blogspot.com.br/, de autoria de uma 
mineira feminista islâmica que se identifica como Polly, é um dos pou-
cos espaços em que se observa publicamente um corpo de publicações 
que relata situações de intolerância no país, traz debates sobre questões 
centrais no feminismo islâmico como o uso do hijab, discute filmes 
e obras sobre o Islã, além de denunciar abusos contra refugiados/as. 

Considerações finais

Esta pesquisa trouxe um panorama sobre o atual estado do femi-
nismo islâmico, defendendo o argumento de que existe uma trajetória 
de negociação e resistência desta emergente consciência de gênero em 
relação aos apelos de laicização que o mundo ocidental se esforça por 
imprimir em culturas que não reconhece/controla.

Nesse sentido, apontamos a solidão e o isolamento do feminismo 
islâmico frente a outros movimentos sociais feministas seculares, que 
compreendem o Islã como um discurso que agrega grande parte das 
opressões contra as mulheres. Também indicamos que a estratégia 
central do feminismo islâmico tem sido a construção de uma nova 
hermenêutica dos textos sagrados islâmicos.

As transformações das pautas do feminismo islâmico, a partir da 
década de 1990, trouxeram algumas pautas para o centro de debate 
entre laicidade, mulheres e Islã, como o uso das vestimentas islâmicas 
e a intervenção dos Estados nesse tema, interferindo no processo de 
constituição de identidade e escolhas das mulheres islâmicas pelo mundo. 

No Brasil, o movimento feminista islâmico ainda é tímido, mas 
vê-se o início de criação de alguns canais públicos, como o blog aqui 
citado e, dentro da academia, pesquisadoras/es voltadas/os ao universo 
das mulheres muçulmanas no país.
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As Crianças em Terreiros de Candomblé Jeje-Nagô: 
redes religiosas e educativas
 
Érica Jorge

Este texto é reflexo do meu tema de pesquisa de doutorado em 
que trabalho a iniciação e socialização de crianças em terreiros de 
candomblé jeje-nagô. Nas linhas a seguir apresento parte de minha 
análise e preocupação acadêmica atual dentro dos estudos afro-bra-
sileiros. Considero que o grupo social denominado “crianças” foi 
pouco explorado academicamente, o que reflete uma visão política 
sobre as relações geracionais, padrões de autoridade e poder em nossa 
sociedade. Por isso, minha pesquisa acadêmica apresenta mais que 
minha atuação enquanto pesquisadora, mas uma condição militante 
em prol de uma cultura educacional ampla, cujo cenário social se 
apresentaria com um olhar menos universalizante e de maior defesa 
das várias identidades infantis. 
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Desde que as ciências sociais ampliaram suas discussões no cír-
culo acadêmico, as religiões afro-brasileiras estiveram em pauta. Mais 
recentemente os cursos de ciências da religião e de teologia também 
abriram suas portas para essa realidade religiosa.

Inicialmente a ideia era entender quais religiões eram essas, quais 
grupos étnicos as compunham, em que acreditavam e de que forma ri-
tualizavam suas práticas. Questões básicas sobre como foram formadas, 
por quem e no que acreditam. Passadas décadas de reflexões acadêmi-
cas, geralmente iniciamos os artigos com essa mesma contextualização. 
Não percebo o mesmo com pesquisas cujo foco de estudo é de outra 
confessionalidade. Ao menos, não da maneira como visivelmente 
ocorre no campo das religiões afro-brasileiras. Ainda hoje, observo 
a necessidade de os pesquisadores sedimentarem conceitos iniciais 
sobre as religiões afro-brasileiras, antes de discutir o centro de seus 
estudos. Considero esta uma necessidade advinda de dois movimentos: 
um intrarreligioso e o outro, inter-religioso. O primeiro refere-se ao 
histórico de afirmação de identidades. As religiões afro-brasileiras 
são compostas por uma ampla gama de grupos religiosos, cada qual 
estabelecendo sua epistemologia, ética e métodos próprios. Esse é o 
conceito de escolas afro-brasileiras (Rivas Neto, 2012). Se cada escola 
possui sua forma de pensar os fundamentos religiosos, estabelecer sua 
conduta e práticas rituais é porque se diferenciam umas das outras. E, 
toda diferenciação pressupõe o reforço de uma identidade.

Todo grupo é dotado de uma identidade que correspon-
de à sua definição social, definição que permite situá-lo no 
conjunto social. A identidade social é ao mesmo tempo in-
clusão e exclusão: ela identifica o grupo (são membros do 
grupo os que são idênticos sob um certo ponto de vista) e o 
distingue dos outros grupos (cujos membros são diferentes 
dos primeiros sob o mesmo ponto de vista). Nesta perspec-
tiva a identidade cultural aparece como uma modalidade 
de categorização da distinção nós/eles, baseada na diferença 
cultural (Cuche, 1999, p. 177).
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Para os adeptos das religiões afro-brasileiras colocá-las todas em 
uma mesma categoria é perder a oportunidade de um debate religioso 
e político. Nesse sentido, acho válido quando os textos discorrem, ini-
cialmente, sobre as religiões afro-brasileiras para, em seguida, afirmarem 
de qual escola (ou quais) será tratado. Assim, o texto oferece um caráter 
descritivo, mas igualmente contribui contra o erro da generalização.

O outro movimento é o inter-religioso. Acredito haver, ainda 
hoje, desconhecimento sobre as religiões afro-brasileiras. As pessoas 
conhecem os nomes dos orixás, sabem as letras de músicas cantadas 
por Clara Nunes, Clementina de Jesus, muitas das quais exaltam a 
riqueza da mística afro-brasileira. As pessoas consomem comidas ri-
tuais como turismo. Quem nunca provou um acarajé baiano? Usam 
vestimentas e acessórios de origem africana como moda. No entanto, 
parece existir um olhar superficial, que apenas tangencia a realidade, 
sem jamais aprofundá-la. Por isso, muitas pesquisas são iniciadas com 
uma explicação mais geral, com o objetivo de responder às questões 
que os primeiros cientistas sociais faziam nas décadas de 1940 e 1950. 
Por um lado, é uma maneira de apresentar esse amplo universo, por 
outro, muitos textos se tornam repetitivos, pois alimentam um círculo 
vicioso de citação aos clássicos. Nestes últimos é quase imperceptível 
qualquer menção às crianças. Landes (2002) chega a dizer que as 
crianças viviam na barra da saia de suas mães. E só. A ênfase era na 
descrição dos rituais, organização social, estrutura cosmológica. Mas, 
as crianças eram invisibilizadas. Nesse sentido, pretendo contextualizar 
em caráter geral as religiões afro-brasileiras e o candomblé jeje-nagô 
para, em seguida, apresentar a inserção das crianças nesse universo. 

Religiões afro-brasileiras e o candomblé jeje-nagô

Cor, movimento, alegria, festa: algumas das várias palavras que po-
dem ser imediatamente listadas ao se falar em religiões afro-brasileiras. 
Adeptos ou não, impossível não observar o grau de riqueza simbólica 
existente nos rituais afro-brasileiros e a importância que exercem para 
o acervo cultural e religioso do país. O histórico de constituição das 
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religiões de matrizes africanas que se agruparam a outros segmentos 
religiosos no Brasil – e resultou no vasto conjunto denominado reli-
giões afro-brasileiras – é longo e abarca desde momentos de repressão 
intensos até a exacerbação das tradições originalmente brasileiras. 

Essas etapas fazem parte de um complexo mais amplo de rede-
finição do que se entendia por ser brasileiro, fruto de um processo 
histórico-cultural principalmente dos séculos xix e xx. A reconsti-
tuição da história dessas religiões não é tarefa fácil. Primeiro, porque 
constituídas principalmente por segmentos sociais marginalizados, 
os quais foram perseguidos. Logo, os poucos documentos existentes 
estão em posse de órgãos que combateram essas religiões. Ao con-
trário de documentar e arquivar, a ideologia racista imprimida em 
várias instituições (educacionais, policiais, médicas) visava apagar a 
história de vida dessas pessoas (Giumbelli, 2003). Segundo, porque 
seus princípios e práticas são transmitidos oralmente, dificultando o 
registro de uma história oficial ou unificada. 

As religiões afro-brasileiras possuem um universo simbólico de 
crenças e práticas que indicam que sua cosmovisão está assentada 
na teia relacional estabelecida entre os seres sobrenaturais e os seres 
naturais, notadamente entre os Orixás e os humanos. Entretanto, há 
que se pontuar que as formas de expressão das divindades cultuadas 
revelam uma estrutura imbricada com a experiência social dos grupos 
envolvidos. Assim, “a história das religiões afro-brasileiras inclui, ne-
cessariamente, o contexto das relações sociais, políticas, econômicas 
estabelecidas entre os seus principais grupos formadores: negros, 
brancos e índios” (Silva, 2005, p. 15). 

No presente trabalho será discutido o candomblé jeje-nagô, uma 
escola afro-brasileira ou no jargão êmico, uma nação. A palavra “nação” 
está embasada nas várias etnias que deslocaram-se para o Brasil no 
período da escravidão e, posteriormente este termo passou a identi-
ficar o próprio sistema religioso. Como afirma Prandi (1991, p. 16), 
“a palavra nação no candomblé expressa uma modalidade de rito 
em que, apesar dos sincretismos, perdas e adoções que se deram no 
Brasil, e mesmo na África de onde procediam os negros, um tronco 
linguístico e elementos culturais de alguma etnia vieram a prevalecer”.
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O candomblé é um sistema religioso elaborado em torno das nar-
rativas míticas dos orixás, divindades do panteão africano e afro-brasi-
leiro. Essas histórias fazem parte do sistema oracular cultuado na África 
e, posteriormente, no Brasil intitulado Ifá (Pogoson; Akande, 2011) 
cuja ferramenta de adivinhação é um tabuleiro em que são lançados 
coquinhos de dendê. É um sistema oracular bastante complexo e hoje 
pouco utilizado no Brasil, país em que é priorizado o jogo de búzios 
ou o Opelê Ifá. As historietas de Ifá, o orixá da adivinhação, contam 
como o mundo, os animais e os seres humanos foram constituídos, 
além dos vários entrelaçamentos familiares entre os orixás e os seres 
humanos. O sacerdote responsável por transmitir os desígnios de Ifá 
intitula-se babalawô: babá significando pai e awô, segredo. É o pai 
do segredo, do mistério.

O candomblé é uma religião pautada na oralidade no que se refere 
às transmissões de fundamentos religiosos. Isso significa dizer que não 
há livros sagrados disseminadores da fé que devem ser seguidos, tão 
pouco instituições codificadoras destes fundamentos. Ao contrário, 
existe no candomblé (e nas religiões afro-brasileiras como um todo) a 
noção de descentralização e multirreferencialidade (Carneiro; Rivas, 
2012). Descentralização porque não há uma única instituição regu-
ladora da fé e da práxis religiosa e multirreferencial justamente pelo 
fato de que cada terreiro se configura como uma unidade autônoma, 
prestando explicações apenas às suas linhagens de santo específicas.

Outro ponto fundamental é o fato de o candomblé ser uma reli-
gião iniciática, alicerçando toda a experiência religiosa dos terreiros. 
Tomando por base a ideia de que o candomblé organiza o mundo 
em dois “espaços”, o sobrenatural (Orun) e o natural (Aiyê), toda a 
vida religiosa visa recuperar a sacralidade do indivíduo em conexão 
com seus orixás:

[...] o candomblé deve ser entendido (e é) como uma cos-
mologia religiosa segundo a qual a separação entre o Orun 
(“céu”) e o Aiyê (“terra”) marca a relação entre os homens 
e os Orixás. É a partir desta relação miticamente rompida 
que a cosmologia do candomblé se sustenta. Toda a busca 
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iniciática e os processos rituais envolvidos procuram des-
pertar, no indivíduo iniciado, a ligação dele com sua por-
ção divina, sua ancestralidade. A ruptura dos dois mundos 
ou planos citados e a Teologia do Ori e Bara são os pontos 
centrais de onde parte a construção da concepção de pes-
soa, bastante diferente da noção de pessoa do indivíduo 
ocidental (Jorge; Pinezi, 2014, p. 7).

Além disso, os candomblés estruturam-se em torno da família-de-
-santo. E este conceito precisa ser entendido à luz da diáspora africana 
A constituição da família de santo afro-brasileira permitiu “de forma 
às vezes desordenada, fecundações inesperadas” (Bernardo, 2007, p. 
2), uma vez que várias etnias africanas foram obrigadas a viver juntas. 
As várias famílias de santo afro-brasileiras vão se formar justamente 
a partir do encontro plural dessas etnias. 

Na Bahia desta época, por exemplo, a palavra “parente” significava 
o negro pertencente à mesma etnia e não se referia ao laço sanguíneo 
(Albuquerque; Fraga Filho, 2006). Nota-se que a relação de pa-
rentesco se adequava mais às afinidades étnicas, culturais e religiosas 
do que propriamente ao vínculo consanguíneo. Foi então no seio 
das comunidades formadas nas senzalas que os negros provenientes 
de diversas etnias puderam preservar parte da tradição africana e, ao 
mesmo tempo, criar novas formas de sociabilidade: 

Para o africano desenraizado pelo tráfico, a recriação de laços 
familiares no Brasil foi fundamental para enfrentar a dor da 
separação dos parentes deixados na África. No interior da fa-
mília constituída aqui muitas vezes era possível recuperar va-
lores, formas de convivência doméstica e crenças vivenciadas 
na África (Albuquerque; Fraga Filho, 2006, p. 97).

Diante da situação de desenraizamento dos laços culturais vividos 
na África, os escravos criavam parentescos simbólicos, indo além dos 
laços conjugais e sanguíneos. Estes laços criados foram tecidos a partir 
da experiência de desagregação da vida cultural-religiosa “de origem” 
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dos cativos, os quais “incorporaram no âmbito da família parentes 
de consideração e parceiros de trabalho, padrinhos e madrinhas, 
afilhados e afilhadas, compadres e comadres” (Albuquerque; Fraga 
Filho, 2006, p. 100). E são as terminologias associadas ao parentesco 
sanguíneo (mãe, pai, filhos, afilhados) que foram incorporadas na 
terminologia do povo de santo, no interior das comunidades religio-
sas afro-brasileiras formadas a partir do encontro entre as matrizes 
africanas, indígenas e europeias.

A família de santo e a hierarquia ensinam  
as crianças no candomblé

Recuperar a importância das famílias-de-santo é fundamental para 
compreender o contexto de uma criança em um candomblé jeje-nagô. 
Ao fazer parte de um sistema religioso, os adultos possuem a liberdade 
e autonomia de frequentar os rituais, mas, as crianças não. Estas vão 
acompanhadas de seus pais ou responsáveis. Nenhuma criança entra 
em um terreiro totalmente desacompanhada. Exceto se ela já for mem-
bro da comunidade. Mesmo assim, na própria sociedade brasileira a 
noção de criança ainda está vinculada, institucionalmente, à tutela. 
Existe a necessidade de alguém que responda pelas ações e cuidados 
com a criança. Considero um caminho confortável de compreender 
os referenciais e modus operandi de uma criança no candomblé a partir 
das noções de família de santo e de hierarquia. Começo, então, pela 
primeira delas.

As crianças candomblecistas fazem parte de um sistema maior que 
rege a comunidade terreiro chamada família de santo. Essa família 
possui um referencial bastante diferente do modelo de família nuclear 
da sociedade ocidental, composto basicamente pela célula pai, mãe 
e filhos. A família de santo afro-brasileira recria a história da consti-
tuição dos laços de parentesco africanos no Brasil e, por isso, possui 
uma extensão que transcende os laços consanguíneos. Assim, todas as 
pessoas, incluindo as crianças, dentro de um terreiro são irmãos e irmãs 
porque são filhos de um mesmo pai ou mãe, o babalorixá ou ialorixá. 
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Dessa forma, as crianças aprendem desde cedo a olhar os laços 
sociais de maneira mais alargada, oportunizando uma ótica mais 
ampla e menos segregadora uma vez que convivem com pessoas de 
faixas etárias variadas, creditando a todas respeito. 

Em uma roça de candomblé existem espaços urbanos e rurais. Isso 
significa que haverá espaços construídos, os quais têm a finalidade de 
recriar os compounds africanos e, igualmente, espaços rurais onde há 
jardins, cultivos de flores, plantas e animais. As crianças transitam entre 
esses espaços na medida em que os mais velhos permitem. Neles, elas 
fazem brincadeiras aprendidas na escola e, ainda, brincam de orixás, 
dançam, cantam, interpretam. O terreiro de candomblé para as crian-
ças é uma grande brincadeira, assim como a palavra xirê. Talvez pelo 
fato de as crianças representarem a continuidade da tradição religiosa 
(e nas regiões da África ser tão bendito o nascimento de um filho), 
elas possuam bastante liberdade no terreiro. Na mitologia ioruba, a 
qual sustenta grande parte do candomblé jeje-nagô, existem muitas 
histórias que falam sobre a importância da maternidade e das crianças. 

Um dos mitos da deusa Oxum narra a história do surgimento do 
mundo e de como os homens se apossaram da tomada de decisões 
e divisões de cargos, excluindo as mulheres desse processo (Prandi, 
2001). Oxum não se conformava com a situação e foi, por eles, afas-
tada das reuniões. Oxum, indignada com o que estava acontecendo, 
vingou-se dos homens, condenando todas as mulheres à esterilidade. 
Dessa forma, toda tentativa de fertilidade masculina estava fadada ao 
fracasso. Os homens foram consultar Olodumare, que foi notificado 
da exclusão de Oxum e ordenou, na mesma hora, que ela voltasse a 
participar dos encontros, pois, sem o poder da fertilidade não haveria 
filhos, nem herdeiros para cuidar de suas terras. Também não haveria 
futuro para a criação de riquezas e defesa nas guerras. Olodumare disse 
que sem descendentes não há memória e, portanto, não há história. 
Oxum foi reintegrada ao grupo e, assim, as mulheres voltaram a gerar 
filhos e a Terra prosperou.

Essa história é um exemplo da importância dada às crianças na 
tradição ioruba africana. Esse zelo é mantido nos candomblés. En-
tende-se que as crianças são exemplos vivos de uma vida próspera, 
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de que a memória dos ancestrais está sendo guardada e revivida, e de 
que a tradição está sendo constantemente ritualizada. Nesse sentido, 
os adultos nas roças de candomblé costumam ser muito generosos 
com as crianças, permitindo que elas atuem no terreiro, dentro das 
suas possibilidades. Diferentemente de outras escolas afro-brasileiras, 
o candomblé não se utiliza de cartilhas ou sessões reservadas aos en-
sinamentos teóricos para as crianças. 

Em alguns terreiros umbandistas, por exemplo, dada a sua apro-
ximação com o catolicismo e o kardecismo, existem dias separados 
das giras públicas para o ensinamento de como se portar no terreiro, 
quais são os fundamentos umbandistas etc. No candomblé jeje-nagô 
não é assim. As crianças não são ensinadas acerca dos fundamentos, até 
porque estes estão vinculados a um processo central que é a iniciação. 
Não se pergunta nem se questiona sobre fundamentos. Uma vez que a 
tradição do candomblé se estrutura na oralidade, todos os fundamentos 
são transmitidos dessa forma e vivenciados na dependência do lugar 
que cada um ocupa na hierarquia. As crianças vão aprendendo, assim, 
a partir do que se denomina rede de aprendizagem coletiva (Caputo, 
2015) implicando um aprendizado que ocorre informalmente, mas na 
dependência da interação e da colaboração de todos os membros da 
casa. Essa rede educativa se expressa por meio da oralidade: observar 
os mais velhos, aprender as palavras e provérbios iorubanos, ouvir os 
cânticos, imitar os orixás (em ato lúdico), sentir o cheiro das comidas 
de santo, tocar nas folhas, enfim, poder-se-ia dizer que a aprendizagem 
no “santo”1 é sinestésica, é uma educação para os sentidos e, também, 
para o silêncio2. 

1 Expressão religiosa êmica que indica o pertencimento à religião do candomblé. 
Diz-se “Eu sou do santo”.

2 O silêncio é muito valorizado no candomblé pois é uma forma de respeitar, não 
correr no risco de abrir e espalhar conhecimentos e fundamentos quando não 
se pode fazê-lo. Além disso, o silêncio também permite que se dê maior atenção 
aos outros sentidos. Um provérbio africano condensa esse princípio “Se a fala 
constrói a cidade, o silêncio edifica o mundo” (Rocha, 2000). 
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A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e 
relaciona todos os aspectos. Pode parecer caótica àqueles que 
não lhe descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade 
cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem de-
finidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o 
material não estão dissociados. Ela é, ao mesmo tempo, reli-
gião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, 
divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sem-
pre nos permite remontar à Unidade primordial. Fundada na 
iniciação e na experiência, a tradição oral conduz o homem à 
sua totalidade e, em virtude disso, pode-se dizer que contri-
buiu para criar um tipo de homem particular, para esculpir a 
alma africana. Uma vez que se liga ao comportamento coti-
diano do homem e da comunidade, a “cultura” africana não 
é, portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida. Ela 
envolve uma visão particular do mundo, ou, melhor dizendo, 
uma presença particular no mundo – um mundo concebido 
como um Todo onde todas as coisas se religam e interagem 
(Hampatê Bâ, 2010, p. 167).

As crianças assumem, portanto, uma condição de aprendizes obser-
vando a tudo, assimilando os fundamentos da maneira mais informal 
e não pragmática possível. É um aprender que se efetiva observando, 
não lendo ou apenas ouvindo de pessoas mais velhas da religião.

Inicio, agora, a discussão do segundo elemento importante para 
se compreender as crianças no candomblé jeje-nagô: a noção de 
hierarquia. 

No candomblé existem três principais categorias sociais: os abians, 
as iaôs e os ebomes. Abians são pessoas que observam e participam dos 
toques e não passaram pela feitura de santo, são os noviços. Iaôs são 
pessoas que passaram pela iniciação, a feitura de santo. Finalmente, os 
ebomes são as pessoas que passaram pela feitura de santo e já cumpriram 
as obrigações rituais de um, três, cinco e sete anos. Quando a pessoa 
se torna ebome, o pai ou a mãe de santo observarão, pelos métodos 
oraculares (ifá, opelê ou búzios), se ela terá cargo de santo. Caso não 
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tenha, permanece como ebome, uma pessoa mais velha da casa. Existe 
um apelo forte para que a hierarquia seja seguida e para que os mais 
velhos sejam respeitados. Como exemplo, há um processo chamado 
troca de bênçãos a partir do momento em que a abian se torna iaô, 
passando a dar bênçãos, mas igualmente, recebendo-as. Quando as 
pessoas se encontram, beijam as mãos umas das outras em forma de 
respeito à senioridade. Quem é mais velho na hierarquia deve ser 
beijado primeiro. 

A questão da senioridade no candomblé está intimamente asso-
ciada ao axé. Digamos que o axé não é apenas senioridade, é tam-
bém senioridade. E esta, está diretamente ligada a um processo de 
“emancipação”, entendendo esse processo a partir de como a própria 
comunidade-terreiro estabelece sua hierarquia social. 

Fazer a feitura de santo, cumprir todas as suas obrigações rituais 
faz da pessoa um filho de santo “mais velho”, detentor de experiências 
e do poder de livre circulação no terreiro. Isto se dá em nível material 
e simbólico. Abians e iaôs são filhos de santo não autorizados a circular 
em determinados quartos ou locais do terreiro. Assim como não podem 
realizar determinadas tarefas. É o que chamo de circulação material, 
no domínio da própria arquitetura ritual do terreiro. Há, no entanto, 
uma outra forma de circular que é a simbólica, aquela que se estabe-
lece pelo olhar, pelo gesto, pelas palavras e que é estendida para além 
das paredes do terreiro, trata-se da circulação simbólica. As pessoas 
“mais velhas” (desassociando esse estado ao da idade civil) circulam, 
falam, dão orientações, diretrizes de vida para além das funções que 
são realizadas nas atividades cotidianas do terreiro. É notório que as 
pessoas quando assumem cargos importantes na hierarquia do terrei-
ro, possuem um status e poder diferenciados. Esse poder é um poder 
social, uma vez que é exercido entre pessoas de um dado grupo, mas 
é um tipo de poder que se mistura à ordem espiritual. E o exercício 
desse poder é um símbolo de axé, de alguém que se entregou à vida 
religiosa e conquistou seu espaço na hierarquia. Por isso, Prandi (1991) 
também afirma que senioridade é axé, algo que poderia ser explicado 
pela sentença “tempo é axé”. Essa é a moeda mais importante de um 
terreiro, aquilo que move a economia do candomblé.
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No candomblé jeje-nagô não existe restrição etária para a feitura 
ou para a eleição de cargos de santo. Uma criança pode ser iniciada 
e passar a fazer parte da hierarquia do terreiro. Assim, o candomblé 
opera uma inversão na estrutura cronológica da sociedade hodierna 
ocidental. Se a criança for iniciada ela passa a ser mais velha e mais 
respeitada que, por exemplo, um adulto do mesmo terreiro. Assim, as 
questões assimétricas da sociedade geral em que as crianças dependem 
e são subservientes aos adultos acabam sendo invertidas em algumas 
situações. Isso ocorre muito com crianças que se tornam ogãs e eque-
des. Os primeiros são membros da orquestra ritualística e tocam os 
tambores. Equedes são as pessoas que cuidam e zelam pelos orixás, por 
suas roupas, instrumentos, os acompanham nas danças durante o xirê. 
Estes dois cargos são os mais importantes e estão abaixo, apenas, do pai 
ou da mãe de santo. Muitas crianças são suspensas para esses cargos:

A suspensão ocorre, via de regra, em meio a uma cerimônia 
pública, não especificamente voltada para esse fim, quan-
do uma das divindades incorporadas escolhe uma pessoa 
presente, caminha com ela pelo barracão e a faz sentar-se 
em uma cadeira que será  suspensa pelos ogãs mais antigos 
presentes. Com o tempo, imagina-se que o ogã ou a eque-
de suspenso/a deverá  confirmar  ritualmente sua iniciação, 
passando por uma sequência ritual semelhante, mas com 
algumas importantes diferenças daquela empregada na fei-
tura da cabeça propriamente dita. Como escutei de um pai 
de santo que ordenava a todos os presentes – alguns com 
mais de meio século de iniciação! – que se ajoelhassem e pe-
dissem a bênção a dois ogãs que acabavam de ser suspensos, 
“ogã não é como iaô, que nasce pequeno e cresce depois; 
ogã já nasce grande!” (Goldman, 2012, p. 281).

A suspensão e a feitura de santo implicam, necessariamente, na 
inserção da criança na hierarquia do terreiro assumindo direitos e 
deveres perante sua comunidade. Ela passa a aprender suas respon-
sabilidades e não deixa de fazê-los porque é um compromisso muito 
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sério assumido com o orixá da casa, com seu pai ou sua mãe de santo, 
com seu próprio orixá e, igualmente, com sua comunidade de santo. 
Assim, essa rede de aprendizagem colaborativa contribui para a for-
mação mais integral dessa criança, não apenas no que diz respeito à 
doutrina e ritual de sua religião, mas, principalmente, como cidadã já 
que apreende noções como responsabilidade, colaboração e respeito 
e as incorpora em sua vida diária.

Considerações finais

É recente a discussão sobre as crianças nas religiões afro-brasileiras. 
Isso reflete o próprio campo das ciências sociais, que invisibilizou esse 
grupo social por muito tempo. A sociologia e antropologia da infância 
se consolidam como campo de estudos tardiamente e na sociologia 
da religião, no Brasil, esse “atraso” é refletido em poucas publicações 
edificando e trazendo luz a essa realidade nos terreiros.

A infância como objeto necessitou se ajustar rapidamente ao que 
a sociologia apresentava. Em certa medida, a infância estava um passo 
atrás dos outros estudos sociológicos porque nascia enquanto campo 
lentamente. Um dos dualismos marcantes de um atraso nesse universo 
é a própria separação entre natureza e cultura. Ora a infância foi tra-
tada como dado natural pelo qual todos os indivíduos percorrem suas 
vidas. Ora, a infância nada tinha de natural, sendo apenas construída 
socialmente. Esse embate permaneceu por muito tempo, inclusive 
como condição histórica para a criação das “ciências naturais”. As 
ciências naturais elegeram a natureza como objeto analisando-o de 
maneira exterior, enquanto que as ciências sociais ficaram destinadas 
a pesquisar a cultura, entendida como dissociada à natureza (Latour, 
1993; Urry, 2000).

Entre essa dicotomia ficaram as crianças porque elas a representam 
por excelência. Crianças são geradas biologicamente e crescem em 
meios socioculturais diversos. Por base, elas demonstram a vinculação 
entre o campo da natureza e o da cultura. Mas, o olhar atribuído aos 
estudos científicos parte de uma visão bastante descartiana produ-
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zida pelo saber ocidental moderno e reproduzida nas várias análi-
ses. A produção intelectual pós-moderna e pós-estruturalista inicia 
a desmontagem dessa engrenagem separatista, expondo os limites 
do essencialismo, de fronteiras entre natureza e cultura, entre um 
viés individual versus social e, principalmente, abarca um olhar pela 
fluidez identitária. Isso implica ver a criança não mais como um ser 
abstrato, universal cuja identidade é limitada e fixa em faixas etárias. 
Ao contrário, não se aborda mais a criança, mas, sim, as crianças, no 
plural, com identidades variadas ou, como sugere Latour (1993), 
entidades híbridas e em deslocamentos constantes.

As crianças candomblecistas vivem exatamente essa realidade su-
gerida por Latour (1993), elas vivenciam padrões de famílias, formas 
de encarar a natureza e estruturas hierárquicas diferentes da sociedade 
ocidental. O candomblé procura resgatar os valores africanos míticos: 
a valorização de uma família ampliada (em que todos cuidam de todos 
– espiritual e materialmente falando), a inserção da natureza física 
como parte de nossa realidade diária, uma vez que não há nada que 
se realize no candomblé sem elementos minerais, vegetais e animais. 
Além disso, as noções de que hierarquia, senioridade e iniciação são 
estruturantes de sua vida e passam a nortear o estilo ético de que a 
criança (futuro adolescente e adulto) agirá em sociedade (cidadania). 

Todo esse referencial mencionado aqui se aprende observando, 
vivenciando, fazendo, errando, reaprendendo. Sempre em família, em 
grupos, em colaboração uns com os outros. É por isso que no can-
domblé jeje-nagô costuma-se dizer que existe uma ética em favor do 
coletivo. Não há nada que se faça em um terreiro sem o consentimento 
e orientações dos mais velhos. Igualmente, todos os procedimentos 
rituais visam, em última análise, alimentar o axé da coletividade, 
ainda que aconteçam obrigações ou rituais individuais. A doutrina do 
candomblé jeje-nagô entende que a força e axé individuais reforçam o 
coletivo, por isso, o fato de uma criança ser “feita no santo” é um sinal 
de reforço em toda a comunidade, pois mais um membro estará mais 
próximo do seu orixá e, por consequência, essa força estará com todos. 

As crianças “do santo” crescem entre a vida religiosa e a vida 
secular, transitando entre modelos educativos e familiares que, mui-
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tas vezes, são opostos. A identidade infantil é construída a partir 
de vários referenciais e em algumas situações um deles aparece de 
maneira mais reforçada. Observando há mais de seis anos crianças 
em terreiros afro-brasileiros e, igualmente, lecionando para crianças 
em escolas, posso afirmar que a concepção teórica e a metodologia 
do candomblé jeje-nagô oferecem uma resposta mais assertiva acerca 
dos valores humanos. Por outro lado, a escola viabiliza o encontro 
com outras realidades identitárias, dificilmente alcançados em uma 
roça de candomblé. Considero fundamental que pesquisadores/pes-
quisadoras das religiões afro-brasileiras, sejam eles/elas cientistas da 
religião, teólogos/teólogas ou cientistas sociais, se debrucem sobre esse 
universo para que possamos refletir sobre concepções pedagógicas, 
educacionais e liturgias variadas. Isso implica uma postura política, 
observando esse grupo social não apenas como apêndice do modelo 
adultocêntrico, mas como uma oportunidade de compreendermos 
melhor a própria dinâmica social brasileira em suas várias facetas. As 
crianças de terreiros são exemplos de que os fundamentos mais tradi-
cionais religiosos podem caminhar tranquilamente com as mudanças 
mais radicais em nossa sociedade. 
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Teologia e Missão por Mulheres na Igreja Messiânica Mundial
 
Andréa Gomes Santiago Tomita

Dentre os vários estudos realizados sobre a religião messiânica, 
nos últimos anos, procuro uma melhor compreensão sobre a temática 
da missão na Igreja Messiânica Mundial (imm), fundada por Meishu-
-Sama, em 1º de janeiro de 1935, no Japão. Em especial, neste texto, 
serão abordadas as missões de duas mulheres: 1) Yoshi Okada (1897-
1962) e 2) reverenda Kiyoko Higuchi (1905-1989).

Nas palavras do fundador da imm – cujo registro encontra-se em 
“A característica peculiar da salvação pela Igreja Messiânica Mundial” 
– publicado originariamente em outubro de 1949, “a missão da nossa 
Igreja é salvar as pessoas que estão sofrendo no Inferno, conduzindo-as 
ao Paraíso e, por meio disso, fazer surgir uma sociedade paradisíaca” 
(Meishu-Sama, 2017, p. 22). Mas como e por quem essa condução 
é desenvolvida? 
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Desde o início, a religião messiânica fortaleceu-se centralizada na 
prática do Johrei e norteada pelos ensinamentos do fundador, o qual 
afirma no texto “Princípio do Johrei” que “para explicar o princípio 
do Johrei, torna-se indispensável o conhecimento de um fato que 
passo a expor. Todas as coisas existentes no Universo são constituídas 
não só de matéria, mas também de espírito, invisível aos nossos olhos” 
(Meishu-Sama, 2017, p. 138-139). 

No ensinamento “O que é o Juízo Final” – publicado originaria-
mente no Jornal Eiko n. 110, em 26 de junho de 1951 – Meishu-Sama 
(2000, p. 52) afirma que recebeu de Deus “a missão de dar partida para 
o advento do ‘Juízo Final’. Contudo, ultrapassa a imagem de Juízo 
Final como um julgamento que será realizado por Deus. Além disso, 
concentra-se na proposta de construção do Paraíso Terrestre como 
uma grande “ação purificadora que atingirá a todos” (Ibidem, 2000, 
p. 53) a qual consiste no processo natural de eliminação de máculas 
acumuladas no espírito e de toxinas presentes na matéria com vistas 
ao reequilíbrio entre ambos. 

Ainda segundo Meishu-Sama (2007, p. 119), seja qual tipo de 
purificação – manifestada por meio de doença, pobreza ou conflito, 
de ordem coletiva ou individual – “identificar a causa do acúmulo 
de impurezas é a única chave para solucionar o problema”, conforme 
consta no ensinamento “A tempestade é uma calamidade humana”, 
publicado originariamente em 1949.

Em linhas gerais, diria que o Juízo Final – nessa perspectiva – não 
poupa ninguém e acontece continuamente, ou seja, a cada necessidade 
de reequilibrar todas as existências. É um período de transição que 
pode ser atenuado por meio da purificação do espírito denominada 
Johrei. Destarte, observa-se que a missão da religião messiânica é de 
ordem processual, pragmática, indissociável do cotidiano e com base 
na lógica da Natureza. 

Anteriormente, já escrevi sobre as várias ressignificações propostas 
pelo fundador que – sem descartar aspectos essenciais das religiões 
tradicionais – propõe novos olhares para questões antigas (Tomita, 
2016). Logo, as temáticas do juízo final, messianidade, salvação ou 
paraíso, no entendimento da religião messiânica, ganham contornos 



9. Teologia e Missão por Mulheres na Igreja Messiânica Mundial | 189

particulares e são atualizadas pelos sucessores do fundador que são 
chamados de Kyoshu-Sama1 (em japonês literal, Senhor/Senhora dos 
ensinamentos, comumente, traduzido por líder espiritual). 

Missão de Nidai-Sama: alicerces da religião messiânica 

Ponderar, neste texto, a trajetória e os feitos de Yoshi Okada, 
chamada respeitosamente por Nidai-Sama, é de grande valia, uma 
vez que ela foi a segunda Líder Espiritual da imm. Após a morte de 
seu marido, Meishu-Sama, em 10 de fevereiro de 1955, ela sucedeu-o 
e passou a exercer a missão de líder máxima da messiânica por sete 
anos, entre 1955 e 1962.

Nesse período, Nidai-Sama realizou várias visitas missionárias em 
todo território japonês, com a finalidade de reavivar a chama da fé 
dos membros que sentiam-se desolados e perdidos diante da ascensão 
do fundador, além de palestras, as quais foram compiladas em forma 
de ensinamentos sob a supervisão de Sandai-Sama2. A coletânea de 
ensinamentos intitulada Tama no Izumi, conhecida em português 
como A Fonte da Sabedoria, possui cinco volumes, a saber: 1) Jovens; 
2) Fé; 3) Difusão; 4) Prática da Fé e 5) Oração e Johrei. 

No prefácio do volume Jovens (1993), consta o seguinte trecho 
que demonstra a importância da missão desenvolvida por Nidai-Sama; 
melhor dizendo, a determinação do caminho e a ordem da Verdade 
ensinada pelo fundador: 

1 O atual líder espiritual chama-se Yoichi Okada e é bisneto do fundador. Em 
termos de missão, demonstra particular interesse pelos trabalhos missionários 
desenvolvidos na África e cuida pessoalmente da tradução de seus textos para 
o inglês, além de acompanhar a tradução em português, demonstrando grande 
interesse em estreitar os vínculos com seus interlocutores no exterior. 

2 Sandai-Sama é o título recebido por Itsuki Okada, filha do Fundador e Nidai-
-Sama. Ela tornou-se a Terceira Líder Espiritual da imm aos 34 anos de idade, em 
1962. Atuou como Kyoshu-Sama até 1998. Faleceu em 4 de setembro de 2013.
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Através do Mestre Meishu-Sama despertamos para a Ver-
dade e fomos esclarecidos sobre a sua prática. Nidai-Sama 
determinou o caminho e a ordem dessa Verdade e, colo-
cando-a em prática, mostrou-nos como devemos professar 
a fé. O presente volume foi publicado com o desejo de re-
lembrar a dedicação de Nidai-Sama dentro da Obra Divina 
através dos seus Ensinamentos, e torná-lo um alimento para 
o nosso espírito. [...] Estamos publicando este volume em 
comemoração ao décimo ano de fundação da Associação 
dos Jovens Messiânicos. Em 1o de setembro de 1969. 

Assim sendo, também é viável inferir que a Associação dos Jovens 
Messiânicos foi criada em 1º de setembro de 1959, ocasião em que 
Nidai-Sama conduzia a igreja como Segunda Líder Espiritual. 

No livro Luz do Oriente, volume 3 (1983), considerável referência 
relativa à história da imm, o assunto sobre a sucessão é tratado em 
menos de uma página:

Assumindo a posição de Líder Espiritual como sucessora 
do Fundador, Yoshi, em reverente oração, fez o seguinte 
juramento diante do Altar: “Na reunião de diretores rea-
lizada imediatamente após a Ascensão de Meishu-Sama, 
foi decidido, por unanimidade, acolher-me como Segunda 
Líder Espiritual, obedecendo à vontade que ele manifestou 
antes de ascender. Eu aceitei essa decisão. Assim, darei con-
tinuidade ao plano de construção do Paraíso Terrestre, em-
penhando-me no Servir neste Mundo Material. Para isso, 
peço que ele me proteja do Mundo Espiritual”. Com efei-
to, alguns dias antes de sua Ascensão, o Fundador dissera 
a Yoshi: “Se, por desígnio Divino, eu vier a ascender, estarei 
protegendo-a do Mundo Espiritual. Por isso, aqui no Mundo 
Material, você deve dedicar-se à sagrada obra de salvação do 
mundo – a construção do Paraíso Terrestre”. Era uma ordem 
rigorosa que ele Ihe dava não como esposo, mas na posição 
de quem transmitia a Vontade de Deus. Em tom bastante 
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comovido, prosseguira: “Eu exigi muito de você, não foi?” 
Naquele instante, Yoshi começara a entender que a rigoro-
sidade com que ele a tratara, era um aprimoramento neces-
sário ao objetivo que tinha em mente. 

Na sequência do excerto anterior, há a fotografia da cerimônia de 
investidura da Segunda Líder Espiritual realizada no Templo Mes-
siânico, às 10 horas do dia 30 de março de 1955, véspera do Culto 
de Cinquenta Dias de Falecimento do Fundador, com a presença de 
sete mil fiéis, além de um grande número de convidados especiais. 

Outra possibilidade de ter acesso em língua portuguesa – embora 
de forma superficial e por excertos sem maior articulação – ao assunto 
dos Líderes Espirituais da imm, é por meio do primeiro capítulo da 
Apostila do Programa de formação Nível 3, intitulado “Trono de 
Kyoshu” (Fundação Mokiti Okada, 2014). 

É imprescindível ter em mente que Yoshi Okada esteve ao lado 
do fundador, tanto em toda a etapa inicial de constituição dos alicer-
ces da religião messiânica, quanto na experiência mística a partir de 
1926, durante três meses. Acompanhou-o integralmente na trajetória 
religiosa e, por certo, foi uma de suas interlocutoras mais próximas. A 
despeito de toda a problemática que envolve a gênese histórica de uma 
religião – sobretudo no tocante ao protagonismo feminino – fico a 
perguntar-me a probabilidade de, antes de tornar-se Nidai-Sama, Yoshi 
ter atuado como uma espécie de cofundadora da religião messiânica. 

Inspiro-me na elementar realidade da Oomoto, fundada pela 
sra. Nao Deguchi e pelo sr. Onisaburo Deguchi, religião com a qual 
a messiânica possui inquestionáveis laços históricos. Estas minhas 
indagações pessoais não encontram a mínima ressonância na comu-
nidade messiânica, todavia, parecem-me verossímeis quando penso 
na possibilidade de alguma distinção entre teologia oficial da Igreja 
(representada pelo trono de Kyoshu) e teologia prática consolidada 
no campo missionário, minimamente, sistematizada para fins de 
transmissão às futuras gerações no seio da comunidade messiânica. 

Fugiria ao escopo deste texto, apresentar em detalhes questões 
históricas que imbricam-se com a consolidação do Trono de Kyoshu 
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e as divergências internas que produziram várias dissidências a partir 
da morte do Fundador. É evidente que a investidura da esposa Yoshi 
Okada como Líder Espiritual, não constituiu consenso entre os líderes 
da época. Por este motivo – e agravado pela dificuldade de acesso à 
bibliografia em língua japonesa – a membresia messiânica no exterior 
conhece Nidai-Sama praticamente apenas pela coletânea A Fonte da 
Sabedoria e por meio de algumas fotos, a título de exemplo, que ela 
aparece caminhando ao lado de Meishu-Sama. Esta imagem em geral 
é bastante enfatizada para demonstrar a visão e postura de vanguarda 
do Fundador que valorizava a esposa e destoava do japonês comum 
daquela época. 

É importante destacar que há muita literatura produzida por Ni-
dai-Sama, além do que se conhece em A Fonte da Sabedoria. Muitos 
de seus textos são republicados regularmente na edição japonesa da 
Revista Izunome e são quase inacessíveis aos messiânicos do exterior. 
Por outro lado, é digna de nota uma cuidadosa série de artigos sobre 
o legado de Nidai-Sama, traduzida para a língua portuguesa e publi-
cada entre abril e julho de 2012, na Revista Izunome, edição brasileira 
com o mesmo nome da japonesa. Parece-me que o reconhecimento 
desses escritos é uma tentativa de “redenção” uma vez que, ao longo 
da história da imm, pouco se teve acesso à literatura disponível sobre a 
preciosa contribuição de Nidai-Sama para a consolidação dos alicerces 
da Igreja Messiânica.

A seguir, vejamos algumas dessas informações sobre Nidai-Sa-
ma, provavelmente desconhecidas por grande parte dos membros 
messiânicos.

Nidai-Sama fomentou a realização do Congresso Mundial das 
Religiões em Atami, Japão, em agosto de 1955, tendo como base a 
orientação de Meishu-Sama: “A ofensiva pela paz significa a união 
das religiões do mundo inteiro. É iniciar um grande movimento para 
comover e unir os religiosos” (Revista Izunome, n. 52, Abril /2012)3. 

3 A referida citação corresponde a uma tradução da Revista Izunome, edição japo-
nesa, publicada na Revista Izunome, edição brasileira.
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Além disso, incentivou o colhimento de assinaturas para o abaixo-as-
sinado que pedia o fim dos testes atômicos promovidos pelos Estados 
Unidos e pela então União Soviética; foi simpatizante do Movimento 
Federalista Mundial e promoveu a difusão do Esperanto.

Nidai-Sama mostrava-se contrária à postura exclusivista e passiva 
da religião em relação à sociedade, ou seja, a crença de que “só nós 
somos os certos, os outros não” – pensamento muito comum no 
mundo das religiões. Por essa razão, afirmava: “Se a nossa Igreja se 
tornar uma religião que só pensa nela mesma, é melhor que seja ex-
tinta”. Inclusive, em 1955, assim posicionou-se: “Neste momento em 
que a paz mundial se vê ameaçada, se a Igreja Messiânica não puder 
contribuir em nada nesse sentido, podemos considerar que ela perdeu 
seu valor como religião” (Nidai-Sama). 

Nidai-Sama possuía visão ampla e atitude empreendedora. En-
fatizava que para salvar o mundo atual,

[...] primeiramente, é preciso entender o modo de atuação 
do homem contemporâneo e o seu sentimento. [...] A pes-
soa que mais sonhar e realizar será uma vencedora. Às vezes, 
o fracasso acontece, mas creio que é melhor arriscar do que 
não fazer nada com medo de não ter êxito. Não estou dizen-
do, porém, que é bom agir de qualquer maneira, sem um 
planejamento. É preciso pensar bem e agir com determina-
ção. Entretanto, pensar demais impede a tomada de deci-
são, e a pessoa acaba se tornando não empreendedora. Por 
essa razão, é preciso ficar alerta para não exceder o limite. 
Devem ouvir atentamente as experiências dos outros e tê-las 
como referência no momento da prática. A prática vivifica o 
Ensinamento (Revista Izunome, n. 55, julho/2012).
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Missão messiânica da reverenda Kiyoko Higuchi  
nos Estados Unidos4

Em meio ao caos da Segunda Grande Guerra Mundial no Japão, o 
Fundador Meishu-Sama criou as bases de uma nova religião que viria 
a ser instituída como Igreja Messiânica Mundial, em 4 de fevereiro de 
1950. Em 1953, pela primeira vez, enviou uma discípula – a reverenda 
Kiyoko Higuchi – ao exterior conforme descrição: 

Hoje mesmo, li um artigo que falava sobre a difusão da 
Messiânica nos Estados Unidos. Isso pode até parecer uma 
certa extravagância de minha parte, mas, com o poder que 
recebi de Deus, examinando a situação americana, chego 
à conclusão de que está [...] de acordo com a lógica neces-
sária. Não observo haver discrepâncias nos planos e, por 
isso, tenho certeza de que tudo dará certo. Não farei muito 
alarde a respeito. No início, enviarei apenas a Reverenda 
Higuchi aos Estados Unidos, onde ela iniciará nossos tra-
balhos em um local pequeno, dando continuidade a eles 
paulatinamente. Agindo dessa forma, acredito que não 
haverá falhas ou malogros, que não precisarei voltar atrás. 
Creio que, agindo assim, tudo transcorrerá a contento 
(Meishu-Sama, 2010, pp.171-176). 

É substancial mencionar que, antes da partida da reverenda Kiyoko 
Higuchi para o Havaí em 11 de fevereiro de 1953, alguns relevantes 
fatos missionários ocorreram. Em maio de 1951, o jovem Bunji Tate-
matsu partiu para os Estados Unidos como participante do programa 
de intercâmbio estudantil Fulbright, durante um ano. Na ocasião, 
ele enviava relatórios regulares ao Fundador. Em 1952, o artista To-
moshigue Arashi, visitou os Estados Unidos a convite do prefeito da 

4 Cf. History and Organization. Johrei Fellowship. usa. Disponível em: < http://
www.johrei.org/history >. Acesso em: 6 jun. 2017. 
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cidade de Los Angeles. Incumbido por Meishu-Sama como precursor 
da difusão nos Estados Unidos, ao longo de sua estadia, conduziu 
cinquenta pessoas. Em janeiro de 1953, Meishu-Sama publicou o 
livro Salvar a América e, em fevereiro deste mesmo ano, a reverenda 
Kiyoko Higuchi e o reverendo Harutami Ajiki partiram efetivamente 
para desenvolver a primeira missão messiânica no exterior, enviados 
pelo próprio fundador Meishu-Sama. 

A proposta da religião messiânica – de constituir-se em um movi-
mento de ação espiritual consciente em prol do progresso da cultura 
da Verdade – ultrapassa os limites da razão moderna porque busca 
integrar espírito e matéria; razão e emoção; ciência, religião e arte.

Em vista disso, a reverenda Higuchi teve a necessidade de buscar 
formas singulares de transmissão da mensagem religiosa, comparada 
com as utilizadas em seu país natal, de forma a não ser mal interpretada 
e até rejeitada pelos ocidentais. A propósito, é possível verificar que 
a missão messiânica desenvolvida pela reverenda Higuchi baseou-se 
numa perspectiva abrangente, pois

[...] mais do que uma religião, trata-se de um empreendi-
mento cultural de ampla escala e que pode ser tido como 
uma grande revolução da cultura. Por conseguinte, a reli-
gião messiânica possui uma fachada ampla. Ou seja, por 
ser uma obra de salvação (救いの業), é possível acessá-la 
por meio de diferentes “entradas”. Até mesmo quem detes-
ta religião, por ocasião do sofrimento com doenças, pode 
conhecer o nosso princípio da doença e receber Johrei. No 
início, mesmo sem acreditar, obterá bons resultados. Os 
agricultores também podem contatá-la por meio das pes-
quisas agrícolas (Higuchi, 1953, p. 11-12). 

Portanto, a reverenda Higuchi explicou aos americanos a visão de 
Paraíso Terrestre desenvolvida por Meishu-Sama, do mesmo modo 
que o significado de Johrei e da revelação sobre a Transição da Era 
da Noite para a Era do Dia, que se liga à concepção escatológica da 
religião messiânica de Juízo Final, conforme já mencionado. 
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Grosso modo, a escatologia tem dois sentidos: a) o cronológico: 
descrição ou visão de como o mundo será ao final do seu “caminhar”; 
b) o heurístico: de “sentido último” da história que nos oferece uma 
chave de interpretação do presente e da história. Parece-me que a 
contribuição da reverenda Higuchi ocorreu neste segundo sentido, isto 
é, na forma de compreender a transição de tempos e mundos. De um 
mundo em que imperam as trevas – doença, pobreza e conflito – para 
um mundo de luz repleto de saúde, prosperidade e paz. Possivelmente, 
o próprio contexto da sociedade americana da contracultura, ao longo 
da busca pela concretização de uma “Nova Era”, favoreceu a clareza 
da mensagem messiânica transmitida pela reverenda Higuchi. 

Dentre suas contribuições, destaca-se também o fato dela ter sido 
uma das principais interlocutoras da Segunda Líder Espiritual da imm 
(Nidai-Sama) com quem compartilhou sua experiência missioná-
ria intercultural nos Estados Unidos. Decerto, tal diálogo forneceu 
elementos valorosos para o desenvolvimento dos princípios de uma 
teologia messiânica a partir dos ensinamentos e obras do fundador 
Meishu-Sama, com um olhar amplo e passível de ser compreendido 
em diferentes contextos. 

É possível afirmar que a reverenda Higuchi foi de fato a primeira 
teóloga messiânica que temos notícia, essencialmente em atividade 
missionária fora do Japão, em razão de ter intermediado culturas, 
cruzado fronteiras e traduzido mundos distintos, estabelecendo pontes 
para a comunicação da mensagem messiânica de Meishu-Sama em 
termos universais.

Essas e muitas outras questões são vislumbradas com base no rico 
arcabouço das preleções da reverenda Higuchi, a despeito de sua quase 
completa invisibilidade na comunidade messiânica. 

A teóloga cristã Ivone Gebara, em seus estudos sobre teologia eco-
feminista, lança luzes ao assunto da pouca visibilidade das mulheres na 
história da igreja cristã. Essa realidade não é exclusividade da religião 
cristã, por isso penso ser fundamental conhecermos os argumentos 
de Gebara a respeito. Para a autora, 
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mulheres e ecossistema estiveram pouco presentes no dis-
curso teológico oficial. Além disso, as mulheres nunca tive-
ram espaços na “produção” teológica da hierarquia, sendo 
consideradas mais “consumidoras” ou “reprodutoras” da 
religião no interior do mundo patriarcal, embora sempre 
tenha havido exceções significativas na história da Igreja 
(Gebara, 1997, p. 18). 

Com relação ao esforço teológico feminista, Gebara aponta o 
valor de “recuperar a memória daquelas que, ao longo dos séculos 
não aceitaram de maneira passiva o sistema religioso dominante” 
(Gebara, 1997, p. 18).

No percurso da pesquisa sobre a vida missionária da reverenda 
Higuchi foi possível verificar que a vida dela se constituiu em uma 
série de rompimentos com os padrões vigentes. Em meio à sociedade 
japonesa patriarcal do entreguerras, Kiyoko Higuchi era professora 
universitária, especialista em língua inglesa. Por intermédio dos mi-
lagres do Johrei, conheceu Meishu-Sama e optou por deixar a carreira 
acadêmica para dedicar-se ao caminho missionário. No decorrer dos 
anos, atuou como missionária no Japão, tornou-se responsável de igreja 
e foi diretamente orientada pelo fundador. Ela iniciou a difusão no 
Havaí em 1953 e fundou a igreja de Los Angeles em 1955. Em 1958, 
próximo a Los Angeles, criou o Valley Center que correspondia ao 
Protótipo do Paraíso Terrestre, quer dizer, aos Solos Sagrados criados 
por Meishu-Sama no Japão. Em 1966, foi nomeada presidente da 
Sede Central da Igreja Messiânica nos Estados Unidos.

Recuperar sua memória e entrar em contato com a obra mis-
sionária da reverenda Higuchi é uma forma de conhecer diferentes 
aspectos de uma missão que respeita a particularidade de cada povo sem 
impor uma verdade absoluta e, acima de tudo, que valoriza o diálogo. 
Sem priorizar a comunicação com os americanos, seria impensável 
viver num país completamente diferente, difundindo a mensagem de 
Meishu-Sama para a criação de um mundo de Luz.

Na fase inicial da difusão da religião nos Estados Unidos, a re-
verenda Higuchi era talvez a única a se comunicar diretamente com 
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os americanos em inglês. A postura dela em acolher com gratidão as 
sugestões dos membros quanto a melhor forma de transmissão da 
mensagem de Meishu-Sama reflete-se no trecho a seguir:

Nos meus primeiros dias nos Estados Unidos, ainda existia 
um profundo sentimento de antagonismo contra a cultura 
japonesa, e muitos dos ocidentais que vieram até nós, tinham 
fortes raízes cristãs. Os membros que ajudaram na edição 
deram-me várias sugestões sobre como apresentar os ensi-
namentos de um modo que não ofendesse os americanos. 
Deram-me conselhos sinceros, e sou-lhes muito grata, pois 
conhecia pouco sobre a cultura americana e aprendi bastante 
com eles. Eliminamos os materiais que achamos que pode-
riam ter pouco significado para os americanos, e também 
materiais nos quais termos budistas foram usados, porque 
achamos que os cristãos poderiam não aceitá-los facilmente; 
contudo, nada do que suprimimos era ponto principal. De-
mos o melhor para que a espiritualidade e os ensinamentos 
básicos de Meishu-Sama permanecessem intactos. Quando 
Fragmentos dos ensinamentos de Meishu-Sama estavam 
prontos, Kyoshu-Sama (Nidai-Sama) verificou o material e 
sugeriu alguns acréscimos, os quais aceitei. Acho que, naque-
la etapa, os livros serviram a seus propósitos muito bem; eles 
eram os únicos materiais que os ocidentais tinham para ler e 
estudar (Higuchi, 1994, p. 18 [tradução nossa]).

É plausível averiguar que consoante ao fragmento anterior, o 
diálogo foi – muito provavelmente – uma tônica da missão da reve-
renda Higuchi. Além do mais, ela servia como uma intermediadora 
de mundos, visto que cuidava pessoalmente das traduções dos ensina-
mentos do fundador, em interlocução constante com a líder espiritual 
da época, Nidai-Sama. Percebo que a missão da reverenda Higuchi 
nos Estados Unidos inspirou-se numa teologia calcada em postura 
reflexiva, esforço contínuo e diálogo amoroso (a despeito dos inevi-
táveis conflitos). Conforme Gebara (1997, p. 23) comenta: “dialogar 
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não é fazer acordos fáceis, mas tentar uma abertura entre os grupos 
a partir de questões concretas. Não é assumir posturas arrogantes de 
donas do saber e da verdade, mas acolher o fato de que cada grupo 
é capaz de dar sua humilde e valiosa contribuição na construção da 
nossa História comum”.

Desejando que as pessoas compreendessem o significado da missão 
messiânica, a reverenda Higuchi emocionava-se e vibrava junto com 
cada novo fiel que se integrava ao movimento de Meishu-Sama. No 
decurso de sua incansável busca para captar o sentimento dos ameri-
canos, necessitou de muita coragem para lançar mão de adaptações 
no uso da linguagem e opções temáticas para sua missão. Nestes 
momentos, ela provavelmente colocou em prática as orientações de 
Meishu-Sama: “Você não deve se apressar”; “É preciso conhecer o 
coração do outro e se colocar em seu lugar” (Higuchi, 1973).

Considerações finais

O presente texto é uma singela tentativa de sinalizar a importância 
do conhecimento sistemático sobre a missão na religião messiânica, 
principalmente, a desenvolvida por mulheres. Graças aos estudos de 
pós-doutoramento, pude debruçar-me sobre a atividade missionária 
da reverenda Higuchi, caracterizada pela tradução cultural da reli-
gião messiânica nos Estados Unidos. Aliás, é impossível pensar a fase 
inicial da missão da reverenda Higuchi, desvinculada da figura de 
Nidai-Sama, que foi sua importante interlocutora, depois da ascensão 
de Meishu-Sama. 

Oportunamente, faz-se necessário acrescentar referências sobre 
Sandai-Sama cuja atuação como Terceira Líder Espiritual entre 1962 
e 1998 – ao longo de trinta e seis anos – foi a mais extensa entre os 
quatro Líderes Espirituais. Após o falecimento de Nidai-Sama, Itsuki 
Okada, ou seja, Sandai-Sama viveu os difíceis tempos da Unificação 
da Igreja que demandam um estudo à parte. Neste período, ela pro-
duziu significativas reflexões no campo da teologia do belo, além de 
orientar a criação da Academia de Ikebana Sangetsu, a construção 
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do Museu de Belas Artes – moa, em Atami, além do Solo Sagrado de 
Quioto (no Japão) e dos Solos Sagrados no Brasil e na Tailândia. Isso 
sem mencionar o constante incentivo às missões da imm em diferentes 
países do mundo.
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Questões Éticas nos Candomblés e nas Umbandas:
diálogos e tensões
 
João Luiz Carneiro

O texto que chega em suas mãos é fruto de reflexões produzidas a 
partir da recente pesquisa de pós-doutoramento produzida no programa 
de pós-graduação em Ciências da Religião, da Universidade Metodista 
de São Paulo. O tema desenvolvido está no campo da ética por dentro 
das religiões afro-brasileiras. Nesse sentido, muitas chaves de interpre-
tação poderiam ser introduzidas nas análises que se seguem, uma vez 
que a configuração das religiões afro-brasileiras está caracterizada pela 
diversidade, algo já tratado em outro texto (Carneiro, 2014). Entre-
tanto, alguns aspectos precisam ser evocados para entender a proposta 
de leitura ética das religiões afro-brasileiras que será exposta.

As religiões afro-brasileiras são formadas por três grandes grupos, 
a saber: candomblés, encantarias e umbandas. Essa visão foi aprofun-
dada por Rivas Neto (2014) demonstrando que existem elementos 
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próprios que os diferenciam (núcleos duros) e aqueles que os aproxi-
mam (zonas de diálogo). Diante de tantas possibilidades, dois grupos 
destacam-se pelas diferenças de doutrina, ritual e comportamento 
ético: umbanda branca e candomblé jeje-nagô, que trataremos com 
maior profundidade ao longo do texto.

Os resultados da pesquisa serão apresentados em dois tópicos. O 
primeiro tratará da descrição da candomblé jeje-nagô e da umbanda 
cristã tendo em vista as discussões éticas ensejadas pelo projeto de pós-
-doutoramento. A intenção de discutir essas duas tradições é criar um 
contraste entre visões tão opostas que estão igualmente participantes 
das religiões afro-brasileiras. As variadas tradições, sob o ponto de 
vista ético, encontram-se dentro desse prisma, ora mais próximo ao 
africano, ora mais próximo ao cristão. O segundo, “geografia mítica” 
é um conceito original desenvolvido na pesquisa. Ele representa a 
tentativa de explicar o porquê das cosmovisões religiosas produzirem 
efeitos bem distintos na sociedade moderna, ou seja, o mesmo espaço 
público de umbandistas e praticantes de candomblé.

Òrìsà não é Orixá: o candomblé jeje-nagô e a  
umbanda cristã

Segundo o ibge, a população religiosa afro-brasileira é de 0,3% do 
total de brasileiros. Um número quase insignificante da população. 
Existem algumas questões que permitiriam deixar esse número maior, 
como os casos de dupla ou múltipla pertença, ou o fato de as religiões 
afro-brasileiras serem de tradição oral e possuírem outras abordagens 
sobre seus fiéis, inclusive não dando importância para o proselitismo 
ou a conversão religiosa. 

Mesmo assim, dentro do método científico, esse número é o 
mais palpável e permite reflexões mais amplas (Prandi, 2013). Nele, 
a quase totalidade de adeptos se localizam entre as umbandas e os 
candomblés, sendo maior o número de adeptos do primeiro grupo. 
Outras denominações afro-brasileiras praticamente somem quando 
comparadas a esses dois grupos majoritários.

.
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Além da questão censitária, existe um corpo rito-litúrgico e ético 
que é referencial para as várias religiões afro-brasileiras. Seguindo o 
critério histórico, será apresentado o candomblé jeje-nagô e depois 
a umbanda cristã.

Dos candomblés, um candomblé

Os candomblés representam o grupo mais antigo das tradições 
afro-brasileiras com características de religião na concepção moderna 
ocidental, ainda que esta visão não dê conta de compreender as expres-
sões afro-brasileiras. Elas deram origem, ou pelo menos influenciaram, 
a todas as demais manifestações existentes. Existe certa dificuldade para 
estabelecer uma origem histórica precisa dos candomblés no Brasil. A 
palavra, de origem banto, surge pela primeira vez em 1807 em relató-
rio militar que retratava a repressão de uma comunidade conduzida 
pelo negro angola chamado Antônio. Na ocasião, afirmava ser ele o 
“presidente do terreiro dos candomblés” (Cossard, 2014, pp. 28-29). 

Tudo indica que, nos primórdios, os candomblés funcionavam 
como uma grande rede de comunidades africanas ou grupos descen-
dentes das mesmas. Os mais antigos registrados chamavam-se calundus1 
(Cossard, 2014, p. 27). 

De qualquer maneira, não pode ser negada a diversidade de etnias 
africanas em solo brasileiro. Essa diversidade se deve, principalmente, 
como exposto anteriormente, em razão da presença de negros africanos 
de regiões diferentes da África, durante quatro séculos de utilização 
oficial de mão de obra escrava no Brasil. O primeiro grande grupo 
de escravos, classificados como bantos, foi trazido principalmente 

1 O conceito de calundu é antigo. Em 1728, Nunes Marques Pereira afirma que os 
calundus “são uns folguedos ou adivinhações que dizem esses pretos que costu-
mam fazer nas suas terras, e quando se acham juntos também usam deles cá, para 
saberem várias coisas, como as doenças de que procedem, e para adivinharem al-
gumas coisas perdidas; e também para terem ventura em suas caçadas e lavouras” 
(Pereira, 1979).
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do Congo, Angola e Moçambique e, um segundo grupo, da costa da 
África Ocidental (atuais Nigéria, Benin, Togo e Gana). Ou seja, tais 
grupos foram direcionados para regiões geográficas do Brasil e em 
períodos diferentes.

Existem questões teológicas que permitirão admitir a existência 
de três grandes grupos dentro dos candomblés: jeje, nagô e banto. 
Contudo, essa construção tem fatores determinados também por ques-
tões sociais, históricas, econômicas e geográficas. Talvez essa segunda 
constatação seja muito mais determinante que as pretensões teológicas.

A todo esse “caldeirão” cultural e social africano no Brasil deve ser 
registrada a força da oralidade como forma principal de transmissão 
de seus valores religiosos, que são, de uma maneira geral (respeitadas 
as especificidades), considerados sem solução de continuidade com 
as demais dimensões da vida. O espiritual e o material são faces de 
uma mesma moeda. Justamente, por esses motivos, não existe um 
texto religioso central. A doutrina, se é que podemos pensar nestes 
termos, está em seus fundamentos rito-litúrgicos. A memória dos 
processos iniciáticos está literalmente marcada no corpo2 da adepta3 
que aderiu à religião, bem como na sua alma – fruto do que vivenciou, 
experimentou dentro do terreiro com sua mãe de santo.

A tradição de candomblé mais conhecida é a da nação ketu, oriun-
da do povo africano que mais tarde seria denominado iorubá, tanto 
no meio religioso quanto no espaço acadêmico. Contudo, não existe 
expressão pura, muito menos hermética. Sendo assim, grandes influên-
cias dos cultos jeje fizeram essa tradição ser denominada jeje-nagô.

2 As iniciadas do candomblé jeje-nagô, por exemplo, quando são “feitas” (tornam-
-se noivas do orixá, iaô) passam pelo ritual do fari. Na ocasião, o babalorixá ou 
ialorixá realiza pequenos cortes em lugares específicos no corpo do filho de santo. 
Essas marcas são chamadas gberé.

3 O gênero feminino foi adotado em toda descrição do candomblé, pelo fato de 
as mulheres serem predominantes nos cargos de relevo da religião. De qualquer 
maneira, todas as menções aplicam-se a pessoa de quaisquer gêneros. O gênero 
masculino só será adotado em funções exclusivas a ele.
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Além de marcar com nitidez o campo dos candomblés, para a 
discussão ética o ketu ilustra bem aspectos interessantes. Por esse 
motivo deu-se a escolha de utilizar cosmovisão africana jeje-nagô 
para o presente texto e a pesquisa mais ampla no estágio pós-doutoral 
referido inicialmente.

O candomblé jeje-nagô parte de uma concepção de mundo sui 
generis. Acredita-se que tudo que aconteceu, acontece e acontecerá 
é uma repetição de histórias míticas, chamadas no meio religioso de 
itanifá4. Nessas histórias interagem seres humanos e divinos, animais 
e plantas, enfim, seres naturais e sobrenaturais.

Essas histórias, inclusive, são explicadas pelo próprio corpo literário 
de Ifá. Todas as histórias do mundo foram presenciadas pela divindade 
Exu, um deus mensageiro e central em todo o sistema mágico-religioso 
do candomblé, e contadas a Orunmilá, deus do destino.

Em cada uma dessas histórias acontecem situações de êxito ou 
fracasso. Para atrair sucesso e afastar os problemas de ordens variadas, 
basta à adepta descobrir a qual enredo está conectada a sua história de 
vida e seguir os passos que promoveram as boas consequências. Essa 
visão resumida da cosmovisão iorubá poderia suscitar a ideia de que 
o destino seria algo calculado e estanque. Na prática do candomblé 
isso vai justamente no sentido oposto.

Afinal, para adepta ou mesmo cliente5, urge se consultar com 
alguém que saiba identificar essa história. No jargão êmico, alguém 
que saiba “olhar o jogo”. Isso cabe ao sacerdote da tradição. O sacer-
dote relacionado diretamente ao deus do destino chama-se babalaô. 
Algo que em tradução direta poderia ser compreendido como “pai do 
segredo”. Ele utiliza um sistema oracular chamado Ifá para identificar 

4 Em tradução livre, “historietas de Ifá”.

5 A pessoa é chamada de cliente nos candomblés quando não possui vinculação 
iniciática com o terreiro, mas acorre ao mesmo para ter acesso aos serviços mági-
co-religiosos que visam propiciar saúde biopsicossocial junto à mãe de santo.
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o odu6 e, a partir daí, utilizando sua sabedoria sobre os meios mágicos 
junto com a sua capacidade e destreza de memorizar as milhares de 
histórias possíveis que podem aparecer no jogo, fazer as devidas iden-
tificações e correlações da história de vida da cliente com os itanifá. 
Mas, ainda assim, fazer ou não é uma escolha da cliente. Daí o destino 
estar sempre aberto a várias possibilidades. No Brasil essa tradição foi 
por muito tempo esquecida ou bastante ressignificada. 

Na formação do candomblé, também foi esquecida, na 
maior parte, a literatura oral de Ifá dos povos iorubás, com-
posta de vasto repertório de versos que transmitem mitos 
e ritos, preceitos religiosos e prescrições mágicas, além de 
regras de convivência social e valores morais, literatura que 
é a base do conhecimento religioso dos babalaôs, os sacer-
dotes do oráculo de Orunmilá, que não sobreviveram no 
Brasil e cuja prerrogativa de adivinhação foi assumida pelos 
pais e mães-de-santo, que se utilizam de um tipo de oráculo 
simplificado, o jogo de búzios, no qual o antigo corpo lite-
rário dos babalaôs africanos ficou reduzido a um pequeno 
número de fórmulas divinatórias que não fazem referências 
a aspectos da moralidade (Prandi, 2000, p. 80).

Vários motivos poderiam ser elencados, mas talvez o mais im-
portante é o fato de o patriarcado dos compounds africanos ter sido 
substituído pelo matriarcado dos candomblés em nossa pátria. Como 
centralizar o poder de ver e manipular o destino das pessoas e da co-
munidade por um homem em um terreiro comandado por mulheres? 

Ainda assim, toda a prática do candomblé tem sua doutrina, 
nominada “fundamento”, pautada nesse corpo de conhecimento que 
encerra a literatura oral de Ifá, ou o que se lembra dela. Isso é um norte 
importante para descrever o candomblé jeje-nagô.

6 Odu seria um signo-resposta à pergunta feita pelo babalaô durante o jogo. A jun-
ção de um ou mais signos-resposta permite ao olhador do jogo identificar o itanifá 
que se busca para relacionar e solucionar o problema de quem acorre à Ifá.
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A maioria das etnografias existentes sobre o candomblé jeje-nagô 
objetivou, naturalmente, a descrição do culto para demonstrar suas 
hipóteses de trabalho e teorias. Diante do exposto, surgem descrições 
precisas sobre seus principais rituais, o espaço físico, a música, a dança, 
os sacrifícios animais, o poder e papel das mães de santo e sua corte 
de iniciadas. A lista de exemplos é extensa, mas o clássico de Roger 
Bastide, O candomblé da Bahia (2001), marca bem o fato.

Um ponto importante para a teologia afro-brasileira – e também 
para o campo das ciências da religião – é observar que todo esse 
processo emana da perspectiva mítica. O mito dos Orixás delineia 
as justificativas que farão a mãe de santo aplicar poderes mágicos em 
sua comunidade de santo. Nesse jogo de compreensão e tradução do 
mito para o rito, muitas relações de poder, questões sociais, culturais 
e econômicas estão colocadas. Entretanto, elas só são legitimadas pela 
doutrina encerrada no mito sobre os vários orixás.

O epílogo de Mitologia dos orixás apresenta um texto que ilustra o 
argumento acima e permite observar como os ritos são influenciados 
pela fé nos mitos africanos:

No começo não havia separação entre o Orum, o Céu dos 
orixás, e o Aiê, a Terra dos humanos. Homens e divindades 
iam e vinham, coabitando e dividindo vidas e aventuras. 
Conta-se que, quando o Orum fazia limite com o Aiê, um 
ser humano tocou o Orum com as mãos sujas. O céu ima-
culado do Orixá fora conspurcado. O branco imaculado de 
Obatalá se perdera. Oxalá foi reclamar a Olorum. Olorum, 
Senhor do Céu, Deus Supremo, irado com a sujeira, o des-
perdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu 
sopro divino e separou para sempre o Céu da Terra. Assim, 
o Orum separou-se do mundo dos homens e nenhum ho-
mem poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida. E os 
orixás também não podiam vir à Terra com seus corpos. 
Agora havia o mundo dos homens e o dos orixás, separa-
dos. Isoladas dos humanos habitantes do Aiê, as divindades 
entristeceram. Os orixás tinham saudades de suas peripé-
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cias entre os humanos e andavam tristes e amuados. Fo-
ram queixar-se com Olodumare, que acabou consentindo 
que os orixás pudessem vez por outra retornar à Terra. Para 
isso, entretanto, teriam que tomar o corpo material de seus 
devotos. Foi a condição imposta por Olodumare. [...]. Os 
humanos faziam oferendas aos orixás, convidando-os à Ter-
ra, aos corpos das iaôs. Então os orixás vinham e tomavam 
seus cavalos. E, enquanto os homens tocavam seus tambo-
res, vibrando os batás e agogôs, soando os xequerês e adjás, 
enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, 
convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê, 
os orixás dançavam e dançavam e dançavam. Os orixás po-
diam de novo conviver com os mortais. Os orixás estavam 
felizes. Na roda das feitas, no corpo das iaôs, eles dançavam 
e dançavam e dançavam. Estava inventado o Candomblé 
(Prandi, 2001, pp. 526-528).

Os mitos explicam as várias motivações rito-litúrgicas do candom-
blé. Aspectos coletivos e individuais são resolvidos e (re)construídos 
a partir da fé do grupo neles, bem como a capacidade de suas diri-
gentes em concretizar as vontades do orixá, seja pelo jogo, seja pelos 
sinais da natureza que exigem das mesmas o máximo de preparação 
mágico-religiosa e atenção.

Como a presente pesquisa enfoca o ser humano na dimensão ética, 
a descrição que se segue do candomblé irá centrar-se na perspectiva da 
pessoa. Para o sacerdote e pesquisador acadêmico Rivas Neto (2014), 
o candomblé jeje-nagô entende a mulher como um complexo biop-
sicossocial formado pela unidade ori-bará. A palavra ori possui várias 
camadas de compreensão, sendo a mais material a própria região da 
cabeça do indivíduo e a mais profunda a noção de destino. O bará, 
segundo a mesma pesquisa, seria o restante do corpo físico em primeira 
análise e o próprio suporte do destino, uma verdadeira ferramenta 
de execução dos desígnios de Orunmilá. Ou seja, todos os processos 
mágicos e de expressão de fé, como também tudo relacionado ao 
candomblé se processa, na adepta, em seu ori-bará. 
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Nessa tradição saber qual divindade rege o ori da adepta é um dos 
passos iniciais e central. Normalmente esse levantamento é feito no 
merindilogun (jogo de búzios) (Braga, 1988). Contudo, no terreiro 
pesquisado, o babalorixá faz o levantamento diretamente pelos ins-
trumentos de Ifá, algo mais tradicional. O jogo também determina 
se ela é um elegun (“cavalo de santo”, aquele que receberá em seu 
corpo o Orixá por meio do transe), outra função de relevo na roça, 
ou apenas mais uma cliente em busca de solucionar seus problemas. 
O uso do método de Ifá é menos usual hodiernamente, o predomínio 
é do merindilogun.

O motivo de saber o Orixá é que, somente a partir disso, a mãe 
de santo passará a ditar uma série de obrigações rituais a serem pro-
cessadas na e pela neófita. Essas obrigações rituais têm consequências 
materiais (econômicas), simbólicas e psíquicas. Utilizando a hipótese 
de a adepta ter sido identificada como elegun, ela começa sua trajetória 
como abiã, ou seja, neófita.

Dentro da tradição é comum afirmar que ela “não tem casa”. Do 
ponto de vista religioso está no egbé7, mas não faz parte efetiva dele. 
Em vários terreiros elas são tratadas com total indiferença, sendo 
comum o desprezo por parte daquelas que já possuem lugar e função 
na comunidade.

Alguns conceitos teológicos também explicam essa posição da abiã 
por meio dos mitos. Os Orixás transitam de uma situação teogônica 
indiferenciada para algo totalmente diferenciado. Os ancestrais imi-
tam essa relação, segundo ele, quando uma mãe fica grávida. De seu 
estado gestacional surgem pelo menos dois seres que se diferenciam: 
a mãe e sua filha. 

O Orixá, analogamente, age assim no corpo da sua eleita, seu 
“cavalo de santo”. O Orixá não incorpora na médium, mas, sim, se 
manifesta. Uma vez que ele estaria no ori, na parte mais profunda, 

7 Nome africano que significa comunidade. Fazer parte de um egbé é, em alguma 
medida, reviver simbolicamente os compounds africanos adaptados às comuni-
dades religiosas brasileiras. Como já mencionado, as primeiras representações 
desses compounds são os calundus.
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no seu imo. Como é algo “de dentro para fora”, quanto mais o Orixá 
se manifesta (seja pelo transe, seja pelo comportamento cotidiano), 
mais preparada e sênior é a adepta. 

Sendo assim, a “feitura de santo”, quando a abiã tornar-se-á iaô, 
é o primeiro passo para iniciar a diferenciação do Orixá latente. Por 
esse motivo, a indiferença no terreiro. A abiã tem o Orixá, mas ele 
não existe ainda para o egbé. O mesmo está totalmente introspectivo 
na personalidade da noviça.

A feitura de santo é um processo que exigirá certa quantia de 
dinheiro, uma vez que deverão ser pagos os custos com a aquisição 
de materiais ritualísticos em lojas de artigos religiosos vulgarmente 
chamadas de “casas de umbanda”. Além disso, há os animais que 
serão sacrificados, roupas cerimoniais, alimentação para o período 
de recolhimento, bem como o pagamento à mãe de santo, a famosa 
“salva” ou “mão de chão”.

A abiã ficará recolhida no terreiro em torno de vinte e um dias. 
Algumas casas reduzem o período de reclusão, tendo em vista as novas 
realidades sociais e econômicas de sua comunidade. No ilê pesquisa-
do, entretanto, o período todo é cumprido com rigor. Durante esse 
período uma verdadeira gestação do orixá ocorre. 

Sem ver a luz do dia, durante todo o tempo de reclusão, a abiã, ou 
mais de uma8, fica no rondemi9. Nesse local, a neófita aprende alguns 
fundamentos, todos eles com justificação mítica, com a ialorixá ou 
sua ajudante10, passa por banho de ervas, recebe o sangue dos animais 

8 É possível que o recolhimento aconteça com mais de uma abiã no mesmo quarto 
e período. Daí, surge o termo “barco”, quando são feitas duas ou mais iaôs por vez.

9 Um quarto ritual em que são processadas as mais variadas obrigações rituais que 
promovem a metamorfose de abiã para iaô. Normalmente a iniciada, durante o 
período de reclusão, só sai desse quarto para higiene e processos ritualísticos que 
exigem a luz do luar.

10 É comum nos ilês a ialorixá eleger uma ajudante que recebe o nome de ajibonã, 
“mãe criadeira”. Se a feitura é uma grande gestão do orixá na iaô, todos os pro-
cessos simbólicos são representados pela noção de família. A iaô torna-se mem-
bro da casa, parente, passa a ter irmãs (outras iniciadas), mãe (ialorixá) e outras.
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sacrificados em seu corpo, tem a cabeça raspada e recebe algumas 
marcas no corpo feitas com uma navalha preparada para tal.

Com um exemplo, observe a explicação de Rivas Neto sobre 
essas marcas no corpo. Para ele, o ato que ficou consagrado no meio 
religioso como “catular” remete à tradição banto. No meio jeje-nagô, 
as marcas realizadas são chamadas gberé. Ainda seguindo seu racio-
cínio, o Orixá está latente no inconsciente do sujeito prestes a ser 
iniciado. As marcas feitas com a navalha despertam o Orixá em um 
complexo enredo com o Orixá Exu. De uma forma simplificada, e 
“sem entrar no awò”, a pedido do Babá, significa algo como se Exu 
fosse estimulado, excitado a trazer o Orixá da sua filha à tona. Não é 
por menos que os cortes são feitos na cabeça (ori) da iaô, bem como 
em algumas regiões importantes do corpo (bará). Tudo justificado 
simbólica, mítica e ritualmente.

Além disso, nos mesmos termos míticos, a agora já iaô também 
tem o corpo pintado, bem como recebe instruções ritualísticas impor-
tantes que levará para toda a caminhada religiosa. Uma transformação 
em sua vida acaba de ser processada. Portanto, seu destino mudou, o 
que justifica o quanto o Orixá altera a existência do seu adepto com 
implicações decisivas em sua visão e prática de ética.

Um exemplo dado pelo sacerdote é o ewó, vulgarmente chamado 
no meio religioso de kizila. Trata-se de restrições a que a adepta deve 
atentar para não prejudicar seu destino. São situações ou elementos 
que não trouxeram boa sorte para seu genitor divino nos mitos e, por 
filiação espiritual adensada na feitura, devem ser evitados pela iniciada. 
Nesse sentido, evitam-se comidas, comportamentos, sons e roupas na 
dependência da sua filiação divina. Uma filha de Ogum deve evitar 
assobiar, uma filha de Oxóssi, usar roupa xadrez, por exemplo.

Um dos grandes momentos nessa feitura é quando a, agora já, iaô 
em transe com seu Orixá grita o seu nome, o nome do Orixá manifesto. 
Esse momento, chamado oruncó, ocorre durante a última e grande festa 
da feitura. Uma celebração religiosa acompanhada de muita música, 
dança por conta do xirê, ritual em que as iaôs manifestam os orixás 
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em caráter festivo, além de distribuição de farto ajeum11. Retomando 
o raciocínio anterior, agora o Orixá está diferenciado na elegun. O 
Òrìsà tem nome e a iaô identidade.

Essa condição alcançada será confirmada ritualmente após um, três, 
cinco e sete anos, respectivamente. De ano em ano, de obrigação em 
obrigação, o Orixá tende a se manifestar mais e melhor na vida da iaô. 
Assim, alguém que antes nem era nascida (abiã) nasce na sua feitura, 
cresce ao longo dos anos em que cumpre obrigações de iaô e, após o 
período de no mínimo sete anos, torna-se uma ebômi, uma mais velha12.

A partir daí, a ebômi pode receber vários cargos de importância 
dentro do terreiro. Tudo na dependência, evidente, de relações de 
poder estabelecidas com a mãe de santo e toda a comunidade, mas – 
certamente – legitimada por fundamentos míticos.

A abordagem resumida de um adepto durante sua vida no terreiro 
ilustra como todo o egbé tem sua hierarquia, cerimônias, atendimentos 
à comunidade, interação com o entorno do terreiro, enfim, o cotidiano 
pautado pelas relações interpretadas da cosmovisão propiciada nos 
mitos africanos adaptados ao longo da história nos terreiros brasileiros. 

Umbanda cristã: “chegou, chegou o  
Caboclo das 7 Encruzilhadas...”13

As umbandas podem ser compreendidas como um conjunto 
formado por várias escolas. Uma escola umbandista é reconhecida 
pelo conjunto: corpo de conhecimento (episteme), forma de trans-
missão desse conhecimento (método) e vivência do mesmo (ética) 
(Rivas Neto, 2012). 

11 Comida preparada pelas iabassês (cozinheiras do terreiro) a partir dos sacrifícios 
animais realizados no terreiro durante o período de feitura. Essa, iabassê, é uma 
função muito prestigiada e de poder.

12 Literalmente egbon mi significa “minha mais velha”.

13 Um dos principais pontos cantados da umbanda branca.

.
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No espaço acadêmico prevaleceu a descrição de uma dessas escolas 
umbandistas, notadamente a vertente cristã. Entretanto é possível 
descrever várias umbandas. Um exemplo está na umbanda omolocô. 
A figura do Tata Tancredo14 é central nas pesquisas acadêmicas sobre 
essa escola umbandista e em nada se aproxima do mito de fundação 
da umbanda cristã, que tem como personagem principal Zélio Fer-
nandino de Moraes. As raízes da umbanda omolocô estão muito mais 
próximas do candomblé angola e dos povos negros islamizados que 
aportaram no Brasil (Carneiro, 2014).

Vários trabalhos descreveram com precisão a umbanda cristã, mes-
mo que muitas vezes generalizando essa forma de se praticar umbanda 
como toda a umbanda. Nesse rol de trabalhos é possível citar: Candido 
Procópio Ferreira de Camargo (1961), Diana Brown (1985), Maria 
Helena Vilas Boas Concone (1987), Renato Ortiz (1991) e Emerson 
Giumbelli (2002). A escolha de discorrer sobre a umbanda cristã, tal 
como comentado no caso do candomblé, será na perspectiva da pessoa.

Os mitos africanos estão distantes do norte umbandista cristão. 
Não por menos que religiosos e acadêmicos15 a nominam inicialmente 
como “espiritismo de umbanda”16. O seu primeiro congresso, organi-
zado totalmente por insiders, afirmava: 

14 Tancredo da Silva Pinto nasceu em 10 de agosto de 1905, em Cantagalo-rj. 
Tata Tancredo, Tata Ti Inkice, é considerado um importante organizador do 
Culto Omoloko no Brasil. Seu nome religioso era Sunna Folketu Olorofé, forte 
influência malê – portanto dos negros islamizados.

15 Por exemplo, “lembremos que a Umbanda na década de 1920 e 1930 se auto-
representava como um segmento do espiritismo kardecista”. Umbandista era 
uma qualificação do substantivo “espírita” (Birman, 1985, p. 87). Ou então, 
“O candomblé e a macumba são considerados, e se autoconsideram, religiões 
africanas. Em compensação, o espiritismo de umbanda se considera uma – tenho 
quase vontade de dizer: a – religião nacional brasileira” (Bastide, 2006, p. 225).

16 Ainda que o espiritismo não seja uma tradição cristã clássica, é inegável que 
seu codificador Hippolyte Léon Denizard Rivail (O codificador do espiritismo 
utilizava o pseudônimo de Allan Kardec.) aproximou a doutrina espírita do evan-
gelho e tal movimento foi profundamente ampliado pelos praticantes brasileiros.
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Fundada a Federação Espírita de Umbanda há cerca de 
dois anos, o seu primeiro trabalho consistiu na preparação 
deste Congresso, precisamente para nele se estudar, de-
bater e codificar esta empolgante modalidade de trabalho 
espiritual, a fim de varrer de uma vez o que por aí se pra-
ticava com o nome de Espiritismo de Umbanda, e que no 
nível de civilização a que atingimos não tem mais razão de 
ser (Anon, 1942).

Como é possível observar, não só o nome aproxima umbanda e 
espiritismo. A umbanda cristã vai estabelecer uma prática religiosa 
calcada em valores como evolução e caridade. O culto ao orixá existe, 
mas está bem atenuado com a substituição por santos católicos em seus 
pejis (altares) e totalmente diferente da prática jeje-nagô. O caboclo 
toma para si vez e lugar do orixá. Em vez de mitos africanos, temos 
um mito brasileiro:

Zélio Fernandino de Moraes possuía apenas 17 anos quando 
começou a sofrer problemas de saúde física e psíquica. Na 
época, sua família tentara vários procedimentos médicos e 
espirituais no catolicismo, porém sem sucesso. Diante disso, 
foi aconselhada a levar o jovem Zélio à Federação Espírita 
de Niterói, presidida por José de Souza. Essa ida de Zélio ao 
centro espírita ocorrera em 15 de novembro de 1908. Uma 
vez na federação, dentro do culto propriamente dito, o jovem 
foi convidado para participar da mesa. Subitamente ele saiu 
do recinto. Passado algum tempo, retornou à mesa e colocou 
uma flor, mais precisamente uma rosa branca, em cima da 
mesma. Tal atitude gerou certo desconforto nos presentes, 
mas a atividade mediúnica prosseguiu. Logo após a abertura 
dos trabalhos, muitos médiuns “incorporaram” espíritos de 
negros, índios e caboclos. O diretor do culto advertiu de tal 



10. Questões Éticas nos Candomblés e nas Umbandas: diálogos e tensões | 217



218 | João Luiz Carneiro



10. Questões Éticas nos Candomblés e nas Umbandas: diálogos e tensões | 219

atendidos para um consulente tornar-se médium daquele templo. 
Existência de compromisso espiritual do mesmo com a Umbanda 
e especificamente com relação à tensp, além do consentimento dos 
dirigentes quanto à participação do mesmo. Uma vez aceito, o neófito 
passa a participar das sessões de desenvolvimento mediúnico, restrito 
ao corpo de médiuns, que dá orientações teóricas e práticas sobre 
Umbanda e o modus operandi do templo.

Segundo a Sra. Laudelina, dirigente das sessões de desenvolvimen-
to mediúnico, existe um médium da casa que expõe e transmite os 
temas relativos à doutrina. Além da palestra, também são indicados 
livros umbandistas e kardecistas para aprofundamento da compreensão 
dos aspectos espirituais.

Após exposição teórica é realizada sessão ritualística em que o 
Caboclo Guarani, dirige os trabalhos, manifesto por intermédio da 
mediunidade de Laudelina. Segundo ela, são realizadas, esporadica-
mente, “sessões de Exus” em que se processam as descargas negativas 
e as energias são renovadas para os médiuns como um todo.

Durante a sessão de desenvolvimento, o médium aprende a 
importância das atividades sagradas realizadas por aquele grupo e 
seus impactos na comunidade inserida no espaço religioso da tensp. 
Também recebe instruções sobre a finalidade destes trabalhos, que é 
essencialmente caritativo.

Os pontos cantados para os babás de Umbanda possuem impor-
tância capital no processo de aprendizado. São por meio deles que o 
médium aprofunda sua compreensão sobre os fundamentos doutri-
nários daquele templo e como trabalhar para neutralizar problemas 
de ordem espiritual. Quando o médium em desenvolvimento recebe a 
outorga do caboclo Guarani para participar mais ativa e efetivamente 
das sessões públicas, ele recebe uma fita vermelha que é presa na lapela 
da sua roupa ritualística simbolizando esta condição. O tempo decor-
rente entre ser aceito e participar efetivamente das giras é um processo 
que varia de caso para caso, mas em média demora cerca de um ano.

Neste primeiro momento o médium ainda não incorpora para 
atender a comunidade. Esta função é dos mais velhos em tempo de 
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casa e que possuem autorização dos guias para tal atividade. Para o 
médium chegar a esta condição, depois que recebeu a fita vermelha 
presa na lapela, ainda precisa de mais cinco a seis anos, em média, 
para receber uma fita vermelha que fica presa à cintura, sinal de que 
poderá atuar como médium nas giras públicas.

Além da vivência templária de muitos anos, esta última fita ver-
melha é recebida em um rito iniciático chamado amaci, em que a 
cabeça do médium é lavada com ervas rituais pela babá-chefe da 
casa. Após dois anos aproximadamente desta etapa, o médium pode 
atender a coletividade com o guia espiritual que o assiste, sendo então 
denominado “médium de caridade”.

Os que trabalham no rito auxiliando as entidades incorporadas 
são denominados cambonos e utilizam uma fita verde presa à cintura 
como símbolo de sua função. Apesar de não trabalharem incorporados, 
seu auxílio é fundamental no rito.

Após anos de exercício mediúnico dentro da tenda, alguns mé-
diuns são reconhecidos como possíveis sacerdotes. Nem todo médium 
possui condições de ser sacerdote, portanto, a maioria não chegará 
a ocupar esta função. Isto se deve às predisposições do médium, que 
depende da predestinação que possui para tal função e do aval dos 
guias responsáveis pela formação do futuro sacerdote.

Dentro do templo, e só dentro dele, o aspirante a sacerdote 
aprenderá a trabalhar de forma completa, o que na tensp é denomi-
nado de “conhecer as sete linhas de Umbanda”. E não só os babás de 
Umbanda auxiliam no processo de formação, mas também o próprio 
guia espiritual que já trabalha com o futuro sacerdote. Ou seja, o 
sacerdócio não prescinde da vivência e não olvida o estudo teórico, 
ambos concorrem de forma dialética para a sua formação. Aliás, o Sr. 
Jorge coloca o estudo como fundamental neste processo.

O médium que possui “coroa de babá” aprende diversos conheci-
mentos do terreiro, que vão desde preparar os médiuns para atender a 
comunidade até dirigir de fato um terreiro em todas as suas nuances 
e aspectos. Para a Sra. Laudelina, dirigente da sessão de desenvolvi-
mento, o tempo de formação sacerdotal é o maior de todas as etapas.
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Por fim, o rito de iniciação de babá de Umbanda é realizado 
com novo amaci, a partir de uma ordem superior dada à principal 
sacerdotisa da casa pelo Guia que trabalha com ela, atualmente a Sra. 
Lygia Cunha, quando confecciona e entrega naquela cerimônia um 
colar ritualístico denominado “guia de babá”.

Dentro dos vários terreiros filiados à escola de umbanda cristã, a 
parte rito-litúrgica varia bastante. Entretanto, alguns pontos permeiam 
todos eles, permitindo identificar como terreiro de umbanda branca 

•	 estudos doutrinários com livros umbandistas, espíritas e até 
mesmo a bíblia; 

•	 ritual centrado nos ancestrais (caboclos, pretos-velhos, crian-
ças, exus, entre outros);

•	 sincretismo acentuado em santos e santas católicos;
•	 ênfase no atendimento gratuito e na prática da caridade;
•	 ausência de sacrifícios rituais22.
O adepto de umbanda tem sua filiação divina ao Orixá. O orixá 

umbandista, entretanto, está muito mais próximo da missa católica 
ou mesa kardecista que do xirê ou assentamento do chão no ilê de 
candomblé.

Geografia mítica: encontros e desencontros éticos  
nas religiões afro-brasileiras

Ao observar as religiões afro-brasileiras, o candomblé jeje-nagô e 
a umbanda branca comungam o fato de serem construídas no Brasil 
como expressões de influência da matriz africana em maior e menor 

22 “Como a Escola de Umbanda Branca tem na figura do Zélio seu fundador, vale 
a pena ressaltar que Dona Lígia e Dona Zilméia, respectivamente neta e filha 
de Zélio, afirmaram que existia sim a utilização de um porco castrado nos tra-
balhos espirituais. Esse animal era sacrificado. Isto é um fato. Então o interdito 
de sacrifício animal poder ser pensado hipoteticamente como uma influência 
direta dos kardecistas entrantes na Umbanda” (Carneiro, 2014, p. 38).
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escala, respectivamente.
No campo social, essas religiões costumam ser generalizadas como 

a mesma religião e associadas à palavra pejorativa “macumba”. Também 
sofrem grande preconceito por setores pentecostais e neopentecos-
tais (Mariano, 2003). Contudo, as suas diferenças e variações são 
significativas.

Existem candomblés em suas três principais nações: Ketu (iorubá), 
Angola (banto) e Jeje (fons); Batuque; Candomblé de Caboclo; Jarê; 
Culto ao Ifá; Culto aos Egungun; e Xangô do Nordeste: Xambá. Já as 
umbandas apontam para “Cabula; Umbanda Branca ou Cristã (tam-
bém chamada de Espiritismo de Umbanda); Umbanda Omolocô ou 
Traçada; Umbandaime; Umbanda Esotérica ou Iniciática; Umbanda 
Oriental; Umbanda Mística; Umbanda Traçada ou Omolocô; Quim-
banda (Carneiro, 2014, p. 22). Além da tipologia dos candomblés 
e umbandas, existem questões éticas que precisam ser apresentadas.

Camargo (1961, p. 65-69), em sua clássica obra que confronta 
kardecismo e umbanda (no caso, a umbanda dita “cristã”), reconhece 
nessas religiões mediúnicas atrizes sociais importantes no processo de 
mudança cultural da época. A umbanda, assim como o espiritismo, 
conseguia oferecer princípios orientadores para a diversidade de fatos 
que emergiam à comunidade paulista, no espaço público urbano, nos 
moldes das grandes metrópoles ocidentais, usando a mesma noção 
de caridade em Weber e substituindo doutrinariamente a ideia de 
salvação por “lei de causa e efeito”, com efeitos sociológicos idênticos.

As ideias morais, de longa data já vagamente presentes no 
sincretismo com o Catolicismo, adquirem amplidão e são 
renovadas através da ideia do karma e da exigência do amor 
como estrada única para o progresso espiritual. Falamos em 
ampliação das ideias morais correntes na tradição cristã; isto 
não significa que a Umbanda tenha esquecido completa-
mente suas origens mágicas, ou que falte imaginação aos 
Umbandistas para conciliarem a promoção de suas inten-
ções pessoais como lei do amor, através de uma bem elabo-
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rada casuística (Camargo, 1961, p. 40-41).

Sendo assim, Camargo verifica a visão cristã como determinante 
na construção do ethos e da conduta da vida da umbanda paulista. 
Algo que foi não só reproduzido, mas, ampliado no interior da um-
banda cristã até os dias de hoje. Em suma, a umbanda possui uma 
identidade ética muito influenciada pelo espiritismo, o que torna a 
ideia de caridade central para suas concepções de mundo.

Reginaldo Prandi (1991) produz o primeiro texto sociológico que 
discute explicitamente a moralidade do adepto do candomblé. Faz 
uso de entrevistas com sacerdotes e sacerdotisas de São Paulo, numa 
espécie de conclave do candomblé. Ao final, conclui que o candomblé 
é uma religião aética, pois não usa os referenciais cristãos, os mesmos 
da sociedade brasileira, para determinar sua orientação de conduta.

Anos depois, alguns pontos suscitados por Prandi nesse setor 
são retomados. O movimento de afastamento do sincretismo com o 
catolicismo por parte de terreiros tradicionais de candomblé esvazia 
a possibilidade de plena pertença à ética cristã. Ao mesmo tempo, os 
cultos dos egungun não julgam mais a dimensão ética como fazia na 
África (Prandi, 1996, p. 31). Tal condição reforça ainda mais a pos-
sibilidade de o candomblé construir respostas mais diretas para uma 
sociedade pós-ética, tendo em vista que não usa referenciais estanques 
da sociedade brasileira e não se engessou na tradição milenar africana 
(Prandi, 1996, p. 35).

Em Segredos guardados, Prandi (2005), além de dar prosseguimen-
to à discussão supracitada, analisa a questão ética com os próprios 
referenciais do adepto. 

As noções de certo e errado, as pautas de direitos e deveres, 
as interdições, assim como as regras de lealdade e reciproci-
dade, são moldadas na relação entre o seguidor e seu orixá, 
entre o filho humano e o pai divino. Essa relação está acima 
de qualquer outra coisa, e acredita-se que a personalidade 
do filho reflete a personalidade do orixá que é seu pai ou 
mãe no plano mítico, o que lhe atribui por herança uma 
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gama de comportamentos e atitudes aceitos e justificados 
pelos mitos dos orixás e que podem contrastar muito com 
os modelos de conduta cristãos (Prandi, 2005, p. 148).

As afirmações de Prandi colocam em destaque dois pontos. De 
um lado, o afastamento do adepto do candomblé em relação ao 
referencial cristão. Do outro, a construção de uma abordagem ética 
muito dependente da sua relação-ritual com o orixá.

Essas diferenças apontadas por ambos os teóricos não estão dis-
tantes do cotidiano do adepto do candomblé ou na umbanda. No 
candomblé jeje-nagô estimula-se por parte da sua mãe de santo uma 
forma de enxergar e viver a vida que nem sempre está alinhada com o 
status quo, mas com a vontade do seu Orixá. No aspecto mais super-
ficial da religião, toda celebração é uma festa e admite comes e bebes 
(inclusive alcoólicos), bem como músicas consideradas “profanas” para 
muitos setores religiosos; caso do samba, pagode ou partido alto. Já 
as giras de umbanda branca normalmente exigem dos seus adeptos 
abstinência sexual e que permaneçam abstêmios antes, em torno 
de 24 horas, e durante as sessões rituais. Ao aprofundar os aspectos 
existenciais, essas diferenças ficam mais acentuadas.

O adepto de umbanda branca normalmente evoca a lei de causa e 
efeito, a caridade como única forma de desenvolvimento e evolução es-
piritual, a doença como meio de aprendizagem na caminhada espiritual 
e tantos outros conceitos importados do espiritismo, reinterpretados 
pelas entidades espirituais por intermédio de seus dirigentes e médiuns.

O candomblé vai basear a sua crença e seus valores éticos naquilo 
que o estilo de vida do Orixá propicia. A lei de causa e efeito é ra-
ramente evocada. Entende-se que conhecer o destino, por meio do 
jogo, e o autoconhecimento a partir da vida dedicada ao seu Orixá 
divino são suficientes para a realização espiritual.

Sem preocupação em hierarquizar ou estipular formas melhores 
ou piores de concepção de mundo, a mãe de santo do candomblé está 
seguindo no cotidiano as diretrizes do seu Orixá, enquanto o dirigente 
de umbanda as palavras do caboclo. 

Na dependência do Orixá que rege a cabeça da mãe de santo 



10. Questões Éticas nos Candomblés e nas Umbandas: diálogos e tensões | 225

do candomblé, suas ações podem ser mais ativas ou passivas, mais 
contundentes ou pacificadoras. O mito africano, de forma direta ou 
não, permite uma identificação da sua forma de compreender e estar 
no mundo. O sucesso e fracasso estão na dependência de seguir o 
que o Orixá pede.

No caso da umbanda, de acordo com as orientações dos guias espi-
rituais, normalmente caboclos ou pretos-velhos, o dirigente espiritual 
vai agir desta ou daquela maneira. Existem caboclos de Ogum, Oxóssi, 
entre outros orixás. Contudo, é a palavra do ancestral brasileiro que 
vai determinar o modus operandi. Como as tradições cristãs são bem 
mais disseminadas quando comparadas ao candomblé, na prática o 
adepto umbandista possui menos dificuldade de se relacionar com o 
meio religioso não afro-brasileiro, predominantemente cristão. Afinal, 
o Oxalá para ele é o próprio Cristo-Jesus, o maior médium do mundo23. 
Seu sucesso está na exata medida em que pratica a caridade e segue as 
leis de Deus, aquelas descritas e reinterpretadas no pentateuco espírita.

Uma vez estabelecidas essas realidades, é possível afirmar que o 
mito (ou ausência dele) estabelece uma relação direta no ethos do adepto 
afro-brasileiro. O orixá ser africano ou reinterpretado pelo ancestre 
brasileiro não é mera distinção ritual. Torna-se fundamental para 
explicar as diferentes concepções de viver no mundo. Uma “geografia 
mítica” que posiciona e explica o agir do religioso em seu cotidiano.

O conceito de geografia mítica surge da intuição de que as religiões 
tradicionais partem dos seus mitos para estabelecer seus principais 
pontos de fé, sejam dogmas ou fundamentos religiosos – o que po-
deria ser discutido no âmbito cristão, muçulmano e judeu, mas em 
outro momento, já que o foco da presente pesquisa são as conclusões 
observadas sobre as religiões afro-brasileiras.

Ao evocar o candomblé jeje-nagô é possível observar uma religião 
que nasce de fato em solo brasileiro, mas com a fundamentação de fé 
totalmente focada no culto ao Orixá africano. As explicações dadas 

23 Essa expressão é característica da Tenda Espírita Mirim, um tradicional terreiro 
de umbanda branca do Rio de Janeiro que deu origem a milhares de terreiros 
predominantes no eixo Rio-São Paulo.
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pelas mães de santo ou outras iniciadas são pautadas nesses mitos 
africanos. Situações de sorte ou azar, saúde ou doença, sucesso ou 
fracasso e, principalmente, ao que compete ao campo da ética – como 
julgar uma ação correta – estão sob o campo dos mitos africanos. Daí 
uma localização mítica distinta da física dos terreiros, ou seja, mitos 
africanos determinando questões centrais em terreiros brasileiros. Não 
há problema em a localização mítica ser a mesma do templo religioso, 
mas o caso africano ilustra como o lugar do mito fala mais do que o 
terreiro na hora de construir suas questões centrais de fé.

É importante ressaltar, também, que seus adeptos podem ter 
convicção maior ou menor nesses mitos, acreditando que eles podem 
influenciar mais ou menos seu cotidiano. Ainda assim, o mito é a 
referência, o norte. Onde uns estão mais engajados em seguir outros 
não, mas todos são direta ou indiretamente influenciados pelo sistema 
religioso que aderiram.

De uma forma geral, as umbandas são construídas pela influência 
de várias expressões religiosas, permitindo um diálogo muito rico com 
a diversidade, por um lado, mas gerando uma crise identitária sobre o 
que seria, de fato, uma doutrina umbandista, de outro. A crença em um 
lugar mítico chamado Aruanda, variação da palavra Luanda, capital da 
Angola, é corrente nas umbandas, mas não pode ser confundida com 
uma fé africana. Aruanda é apenas o continente, o conteúdo é cristão 
(santos católicos), espírita (lei de causa e efeito, caridade), africano 
(orixás), religiões orientais (karma, chakras, espíritos orientais) em 
maior ou menor proporção.

Vamos a um exemplo. Nos dias de hoje, e desde há muito, a 
sociedade brasileira tem uma visão idealizada da “boa” mulher como 
aquela que é passiva, monogâmica, heterossexual, companheira do 
seu marido (entenda-se submissa), mãe zelosa dos seus filhos. No 
candomblé, a Orixá Oyá é exatamente a expressão da antítese dessa 
mulher. Uma deusa livre, senhora de seu corpo, dos seus sentimentos, 
faz o que quer. Seus mitos indicam que aprendeu, ensinou, transou e 
compartilhou muitos dos conhecimentos com vários Orixás: Xangô, 
Ogum, Exu, Oxaguiã, Oxóssi, Logum Edé e Obaluaiê. E, ainda assim, 
é independente de todos eles. Sempre em busca da felicidade, espalha 
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sua alegria literalmente aos quatro ventos.
Oyá também é conhecida como Iansã, palavra iorubá, e quer dizer 

“mãe nove vezes”. Trata-se de uma corruptela de Ya Mesan Orun, a 
“Senhora dos nove Oruns”. Algo praticamente não sabido pelos pra-
ticantes de umbanda branca e certamente não ritualizado. O primeiro 
significado tem a ver com os nove filhos que ela teve depois de ficar 
muitos anos sem conseguir engravidar. Já o segundo, quando ela foi 
repartida em nove partes, povoando todo o espaço sobrenatural.

Na umbanda branca, Oyá praticamente é inexistente. No seu 
lugar é utilizada a expressão “Iansã” – razão possível para explicar 
sua associação à Santa Bárbara. A santa foi mutilada e morta por 
suas convicções, todas voltadas, contudo, para a castidade e para o 
cristianismo. Inclusive, seu executor (o próprio pai) foi a óbito por 
um raio que varou o seu corpo, instantes depois do ato. O raio é um 
dos símbolos da Oyá do Candomblé.

Iansã, nome que prevaleceu nas umbandas, é a mulher do trovão 
e deusa do rio Níger para os que cultuam o Orixá africano. Sendo, 
por excelência, a senhora dos ventos e dos raios. Essa iabá possui 
profunda ligação com os mortos, o que a faz estar próxima de Oba-
luaiê. Seus sítios sagrados são o cemitério e o bambuzal. Suas contas 
podem ser da cor marrom, rosa ou vermelha. Na umbanda branca 
é reconhecida pelo amarelo. 

Se Santa Bárbara é o símbolo da umbanda, no candomblé uma 
mulher negra, sensual e guerreira representa Oyá. Seus símbolos 
principais são os chifres de búfalo e o eruquerê, um objeto composto 
de pêlos da cauda de boi, búfalo ou cavalo.

Outro exemplo é a noção do pós-morte. O candomblé jeje-nagô 
possui mitos, ritos e uma liturgia sobre tudo que aconteceria com 
o adepto ao falecer e a necessidade dos preparos mágico-religiosos 
para isso. O texto de Juana Elbein dos Santos (1976) é um clássico 
ao explicar todas essas questões que estão centradas na informação 
mítica do culto aos orixás africanos.

Dentro da umbanda cristã, a resposta para o pós-morte é um fac-
-símile da doutrina espírita. Não existe um discurso próprio, original, 
da umbanda para o assunto, mesmo sendo uma religião mediúnica, 
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ou seja, calcada no diálogo dos vivos com os mortos. A crença na 
Aruanda dos orixás umbandizados (Carneiro, 2014), caboclos e 
pretos-velhos, se apropria de fundamentos do espiritismo como aporte 
para a maioria das reflexões sobre pontos centrais e para elaboração 
de sua própria doutrina.

A geográfica mítica aponta nitidamente as distinções de concepção 
de mundo. O mito de locus africano desenvolve características opos-
tas da cosmovisão da umbanda branca. Ao afirmar geografia mítica, 
entende-se que a “localização” mítica das histórias norteadoras das 
religiões afro-brasileiras influencia o fazer religioso e o cotidiano do 
adepto. Nos candomblés, em especial o jeje-nagô, o Orun é o espaço 
mítico sagrado. Nas umbandas, a Aruanda. Nas encantarias, as cidades 
da Jurema é que marcam seu local mítico. 

Os três locais são diferentes e geram consequências éticas niti-
damente distintas. Retomando o exemplo sobre o orixá Oyá, o que 
não pode ser negado é que uma guerreira milenar livre, que adora 
sexo, está em oposição a uma mártir virgem enclausurada no alto da 
torre do século iii d.C.

Considerações finais

A geografia mítica é uma expressão cunhada na presente pesquisa 
para especificar como o mito e a sua localização espaço-temporal 
são determinantes no fazer religioso e, portanto, nas consequências 
cotidianas do adepto que é regido por sua fé. 

O candomblé jeje-nagô procura ritualizar a África em seu barracão, 
mas não se trata do continente africano hodierno. Este último está 
totalmente abraâmico, notadamente islâmico ou cristão. As ialorixás 
procuram reviver os tempos áureos e míticos de seus Orixás africanos 
em terras brasileiras. Com isso, buscam para si e sua comunidade 
a cura em vários níveis, compreendendo desde a saúde física até a 
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saúde espiritual, passando por questões econômicas e boa sorte nos 
relacionamentos amorosos. O candomblé, além de aético, também é 
imoral, porque não usa referenciais de moralidade vigente para pautar 
a conduta de seus adeptos.

A umbanda cristã está convencida de que a evolução espiritual 
permite aos guias e mentores espirituais (mediadores dos orixás, mas, 
acima de tudo, servos de Jesus Cristo) mais adaptados à vida atual, 
introduzir conceitos que estão, em maior grau, alinhados com a 
modernidade. Sua tradição é tão sincretizada quanto seus orixás com 
santos. Essa umbanda, no campo do discurso êmico, não faz o “mal”, 
apenas o “bem”, primando pela moralidade cristã. A saúde ou doença 
é consequência de atos anteriores, dessa encarnação ou de anteriores. 
Basta ao filho de fé prestar a caridade para alcançar a saúde e felicidade.

Os Orixás unem as religiões afro-brasileiras, pois ambas as tra-
dições os têm como divindades a serem cultuadas. Nisso está uma 
oportunidade de diálogo. A domesticação do Orixá africano – por 
conta da umbanda branca e da resistência do candomblé jeje-nagô 
em manter suas tradições – criam situações frequentes de tensão. 
Compreender tais tensões é uma oportunidade singular de conhecer 
o complexo campo afro-brasileiro. 
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A Importância dos Comitês de Combate à Intolerância  
para a Promoção de um Estado Laico
 
Clemildo Anacleto da Silva

Neste texto, pretendo refletir a respeito de uma inquietação ou 
constatação advindas da experiência de ter feito parte, como membro 
titular, do Comitê Nacional do Respeito à Diversidade Religiosa. Após 
permanecer no Comitê no período de 2011 a 2015, indaguei sobre a 
questão: Qual é a efetiva contribuição que um comitê nacional pode 
oferecer para o desenvolvimento e a promoção do respeito à diversi-
dade religiosa? De que maneira é possível que esse comitê contribua 
para o combate à intolerância religiosa e para a promoção da diver-
sidade? Quais os desafios de uma proposta com essa abrangência? A 
partir dessas questões, pretendo discutir as possíveis contribuições e 
dificuldades que um comitê desse nível enfrenta. 

Essa temática pode ser relevante pelo fato de que muitos comitês, 
ligados à administração pública ou à sociedade civil, constituem-se 
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com o objetivo de promover o respeito e a convivência entre os gru-
pos religiosos bem como o combate à intolerância. Além disso, eles 
podem se tornar um espaço no qual a discussão acerca da laicidade 
se apresente como proposta de um debate mais amplo na sociedade. 

É verdade que, por um lado, nem todos enxergam problema 
na convivência religiosa no Brasil e, por isso, entendem que essa 
dificuldade não merece ser debatida por se tratar de uma questão 
pontual ou isolada, envolvendo grupos específicos. Por outro lado, 
há os que constatam a existência de ações intolerantes, a dificuldade 
no reconhecimento da diversidade e o comprometimento no que se 
refere ao estabelecimento de um Estado laico. 

Neste capítulo, defendo que as propostas de combate à intolerância 
religiosa e promoção de um Estado laico podem ser mais eficientes se 
partirem de comitês formados pela sociedade civil, sem ligação com o 
Estado, do que aqueles que têm o poder público como promotor. Os 
comitês conveniados à administração pública, seja federal, estadual 
ou municipal, estão amarrados pelos interesses políticos de quem está 
no poder. Afirmo, também, que os dois principais temas com os quais 
esses comitês deveriam se preocupar resumem-se na identificação 
do que é intolerância religiosa e no que caracteriza um Estado laico. 

Como contribuição a essa discussão, a minha proposta é desen-
volver o assunto a partir de três pontos. Primeiramente, apresentarei 
a motivação que levou à criação do Comitê Nacional do Respeito à 
Diversidade Religiosa. Segundo, discutirei o que é possível caracte-
rizar-se como intolerância religiosa e, finalmente, debaterei o que se 
deve considerar sobre laicidade do Estado. 

O Plano Nacional de Direitos Humanos e o  
Comitê Nacional do Respeito à Diversidade Religiosa

O comitê surge da necessidade de atender a uma demanda do 
Plano Nacional de Direitos Humanos – 3 (pndh-3). Além da Cons-
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tituição Federal e de alguns outros textos de caráter internacional1, 
o PNDH-3 é o documento que mais diretamente trata da questão 
religiosa e das ações que necessitam ser discutidas no que se refere 
ao combate à intolerância religiosa e à promoção do Estado laico. O 
PNDH-3 pretende ser uma política de Estado e não somente uma ação 
de governo. O Plano é dividido em Diretrizes, Objetivos Estratégicos 
e Ações Programáticas. Nesta última parte, o Plano indica – além das 
ações que devem ser realizadas – o órgão responsável por colocar em 
prática tais ações; além disso, faz também recomendações. Em rela-
ção à questão religiosa, o tema se encontra na Diretriz 10, que trata 
da “Garantia da Igualdade na Diversidade”. O objetivo estratégico 
número 6 dessa diretriz tem como indicação o “Respeito às diferentes 
crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Estado”. De acor-
do com o documento, os órgãos responsáveis para a implementação 
do objetivo e das ações programáticas seriam: Ministério da Justiça, 
Ministério da Cultura e a Secretaria Especial de Direitos Humanos. 
O documento também recomenda que se criem, em nível federal e 
também estadual, conselhos para diversidade religiosa. 

Fundamentado nessa recomendação surge, em 2011, o Comitê 
Nacional da Diversidade Religiosa. O grupo que constituiu o pri-
meiro comitê foi formado a partir de convite realizado pela própria 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos. A partir de 2014, o novo 
comitê foi formado levando em consideração a concorrência por 
meio de um Edital em que se selecionaram dez integrantes titulares, 
dez suplentes e mais os representantes dos ministérios. Estes últimos 
eram selecionados pelos próprios ministérios. Esse processo deu um 
caráter mais democrático, evitando também o questionamento a 
respeito da legalidade. 

As ações programáticas traçadas no Objetivo Estratégico 6 não 
poderiam ser de competência do comitê visto que este não possuía 

1 Como por exemplo: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração 
de Princípios sobre a Tolerância, Declaração sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções e 
a Declaração Universal da Laicidade no Século xxi.
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poder para realizar o que estava proposto. Essas ações somente podem 
ser efetivadas porque são competências dos Ministérios. Os respon-
sáveis por essas ações deveriam: 

a) instituir mecanismos que assegurem o livre exercício das 
diversas práticas religiosas, assegurando a proteção do seu es-
paço físico e coibindo manifestações de intolerância religiosa;
b) promover campanhas de divulgação sobre a diversidade 
religiosa para disseminar cultura da paz e de respeito às di-
ferentes crenças;
c) estabelecer o ensino da diversidade e história das reli-
giões, inclusive as derivadas de matriz africana, na rede 
pública de ensino, com ênfase no reconhecimento das di-
ferenças culturais, promoção da tolerância e na afirmação 
da laicidade do Estado;
d) realizar relatório sobre pesquisas populacionais relativas 
a práticas religiosas, que contenha, entre outras, informa-
ções sobre número de religiões praticadas, proporção de 
pessoas distribuídas entre as religiões, proporção de pes-
soas que já trocaram de religião, número de pessoas reli-
giosas não praticantes e número de pessoas sem religião 
(Brasil, 2010, p. 122).

Como o Comitê não tem prerrogativas nem poder para criar, 
implementar regras ou normas, seus objetivos devem contemplar 
a possibilidade de oferecer e encaminhar sugestões de políticas pú-
blicas. Assim, de acordo com a Portaria2, os objetivos do Comitê se 
resumiam a: 

i – promover o reconhecimento da diversidade religiosa do 
país e defender o direito à liberdade de crença e convicção;

2 Essa Portaria foi assinada pela Ministra Maria do Rosário Nunes e instituía o 
Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, no âmbito da Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. 
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ii – auxiliar e propor iniciativas, ações e políticas de enfren-
tamento à intolerância por motivo de crença ou convicção; 
iii – contribuir no estabelecimento de estratégias de respei-
to à diversidade e à liberdade religiosa e do direito de não 
ter religião, da laicidade do Estado e do enfrentamento à 
intolerância religiosa.

Inicialmente, pensou-se que o papel do comitê seria analisar os 
casos de intolerância religiosa no país, posicionar-se em relação a esses 
casos e dar um parecer sobre a situação. Descobriu-se que o comitê não 
poderia falar em nome da Secretaria de Direitos Humanos nem tinha 
autonomia para falar em seu próprio nome. Toda nota, documento 
etc. deveria passar pelo crivo da Secretaria e também teria a obrigação 
de encaminhar casos aos órgãos responsáveis que poderiam apurar ou 
responder através da sdh. Num primeiro momento, essa constatação 
frustrou um pouco as expectativas do comitê, talvez por desconheci-
mento do funcionamento do Estado e por não ter se apropriado dos 
objetivos constantes na Portaria. Muitos, dentro e fora do comitê, 
pensavam que o órgão teria poder para agir, posicionar-se e cobrar 
solução para casos envolvendo intolerância religiosa. 

Em todo caso, essa experiência tornou-se positiva. Talvez tenha 
sido a primeira vez na história do país que se teve um comitê em âm-
bito federal preocupado com a temática da intolerância e laicidade. 

Vale salientar que o comitê não é representativo das religiões, isto 
é, não se almeja ter no comitê (e mesmo que quisesse isso não seria 
possível) uma representação das mais variadas tradições religiosas. 
Evidentemente, houve uma preocupação para que o comitê fosse o 
mais diversificado e plural possível, em termos de religião, gênero, 
etnia e localização geográfica, porém o critério principal era o com-
promisso com a defesa dos Direitos Humanos, com a promoção da 
diversidade e o combate à intolerância religiosa. 

Assim, para aderir ao comitê, exige-se que a pessoa esteja compro-
metida pelo menos com esses três aspectos. Essa exigência é necessária 
visto que seria incoerente aceitar alguém que pretendesse apenas re-
presentar sua tradição religiosa, mas sem nenhum compromisso com 
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o combate às ações intolerantes. Como aceitar alguém que é contra 
tudo isso? Se não colocar esses parâmetros, os comitês se transformam 
em grupos ou espaços de diálogos somente entre as igrejas cristãs. 

O comitê nacional é um avanço, mas antes dele já existiam outros 
comitês, comissões, grupos de diálogos e grupos de pesquisa que regio-
nalmente já trabalham com esse mesmo objetivo. A partir da criação do 
comitê nacional em 2011, outros comitês em nível estadual e municipal 
passaram a existir. Geralmente esses órgãos estavam atrelados a alguma 
secretaria ou órgão do Estado ou município. Além deles, há outros que 
não estão sob a organização ou controle dos Estados e municípios. É 
o caso da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de 
Janeiro que é composta por representantes de várias tradições religiosas, 
pela Justiça do Rio, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Em 
alguns Estados, os comitês, comissões ou fóruns estão ligados à oab ou 
à universidade. Um dos problemas dos comitês atrelados à administra-
ção pública é a falta de autonomia. Os gestores públicos têm interesses 
políticos e eleitoreiros; assim sendo, muitas vezes, não têm interesse em 
contrariar determinados grupos ou mesmo se posicionar em relação a 
um tema tão delicado, como é o da religião. 

Seja qual for o comitê ou comissão, entendo que não se pode 
abandonar a exigência do reconhecimento da diversidade religiosa, 
da promoção da laicidade e do combate à intolerância religiosa. Sem 
isso, os comitês ou comissões correm o risco de se tornarem grupos 
fechados sob uma mesma tradição com o objetivo de reforçarem a 
intolerância. Partindo desse pressuposto, os comitês ou comissões 
devem estar abertos para acolher a participação de todas as tradições 
religiosas e também das pessoas que não praticam nem confessam 
nenhuma crença religiosa. Entende-se que os comitês não são lugares 
para a promoção do diálogo inter-religioso, muito menos promoção de 
celebrações, por mais ecumênicas e neutras que possam ser. Esses são 
espaços de debates, de avaliações, de oportunidades, de sugestões de 
políticas públicas, de posicionamento e encaminhamento de soluções 
no que se refere a ações de intolerância e de desrespeito ao Estado laico. 

É importante ter em mente que se faz necessário não somente 
promover a liberdade religiosa, mas também reconhecer a diversidade. 
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Na concepção de liberdade religiosa está embutida a ideia de que não 
existe impedimento para que os grupos religiosos se estabeleçam na 
sociedade; no entanto, isso não garante que eles sejam reconhecidos 
como expressões legítimas. Há uma tolerância. Estão aí. Mas podem 
ser vítimas de proselitismo, difamação e, às vezes até mesmo, de 
perseguição. Esse pensamento ainda traz em si a necessidade de uma 
visão religiosa hegemônica. 

Por esse motivo, os grupos que não se comprometem com o 
reconhecimento da diversidade, o respeito para com outras tradições 
e o combate às ações de intolerância, na verdade estão muitas vezes 
preocupados apenas com a promoção de sua tradição religiosa. É por 
esse motivo, também, que não têm nenhuma legitimidade um comitê, 
comissão ou fórum ligados à gestão municipal, estadual ou federal 
e que tenham como princípio reunir ou aceitar apenas membros de 
uma única vertente religiosa. 

O mais importante não é a representação religiosa, mas o compro-
misso com os três itens já mencionados. De nada adianta um comitê 
bem representado em sua composição religiosa, mas não compro-
metido com o combate à intolerância nem com o reconhecimento 
da diversidade religiosa. Teoricamente o contrário seria possível, mas 
é recomendável que tenha o mínimo de representação. A represen-
tatividade dá mais credibilidade, ajuda a conhecer o outro, agiliza e 
facilita a comunicação. 

Intolerância religiosa no Brasil

Quando se afirma que há intolerância religiosa no Brasil, muitas 
pessoas ficam surpresas, visto que as pessoas, principalmente fiéis 
cristãos, não percebem que há ações desse tipo porque entendem 
que tais conflitos fazem parte do processo e atividades dos grupos 
proselitistas. Em geral, as ações de intolerância somente são percebidas 
quando geram grandes repercussões. Mesmo assim, são entendidas 
como casos isolados. Além do mais, as ações de intolerância que 
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ficam mais marcantes são aquelas cometidas contra o cristianismo, 
seja católico ou protestante. 

Outra dificuldade para abordar o tema é o fato de que até pouco 
tempo não havia, em nível nacional, uma pesquisa que demonstrasse 
ou constatasse a presença da intolerância religiosa no Brasil. É verdade 
que existem publicações3 que retratam, reproduzem e comentam casos 
de intolerância, principalmente aquelas divulgadas pelos meios de 
comunicação. Existem também sites e blogs que acompanham casos 
de intolerância no Brasil. Todas essas publicações, em geral, trabalham 
com as informações divulgadas pela mídia. 

O que os relatórios demonstram?

Recentemente, dois relatórios concorreram para amenizar esse 
problema. O mais recente que trata sobre o assunto foi apresentado 
pelo prof. Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca no Seminário Aca-
dêmico sobre Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa, 
evento promovido pela oab-sp, em 1º de dezembro de 2016, em São 
Paulo. O Relatório de Intolerância e Violência Religiosa-rivir4 tenta 
preencher essa lacuna a respeito das estatísticas, mas também pela 
forma metodológica como o relatório foi elaborado. Os pesquisadores 
levantaram casos de intolerância não somente retratados pela mídia, 
mas também em registros oficiais. Nesse sentido, informações foram 

3 Apenas para citar algumas, essas análises podem ser vistas em: Silva, Clemildo 
Anacleto. Intolerância Religiosa e Direitos Humanos. Mapeamento de intolerân-
cia. Porto Alegre: Sulina, 2009; Silva, Vagner Gonçalves da et al. Intolerância 
religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. 
São Paulo: Edusp, 2007; Gualberto, Marcio Alexandre M. Mapa da Intolerân-
cia Religiosa: Violação ao Direito de Culto no Brasil. Multiplike – Tecnologia\
Aamap\Cese\cen- 2011.

4 No texto a seguir apresentei um resumo das principais conclusões. O relatório 
completo está disponível em: Carvalho, A. B.; Adad, Clara Jane Costa. Relató-
rio Intolerância Religiosa no Brasil 2011-2015. Brasília: Secretaria de Nacional de 
Direitos Humanos, 2016.
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consultadas nos relatórios de Ouvidorias de Direitos Humanos dos 
Estados, Ordem dos Advogados do Brasil, Ouvidoria Geral do Estado, 
Ouvidoria do Ministério Público, Ouvidoria da Defensoria Pública, 
Ouvidoria Geral do Município, Comissão de Cidadania, Direitos 
Humanos, entre outros.

Esse relatório procurou retratar a situação compreendida entre os 
anos de 2011 e 2015. Segundo o disque 100 da Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos, esse período registrou um aumento de 600% 
de casos envolvendo intolerância religiosa. Já nos Estados nos quais 
a pesquisa foi realizada, os pesquisadores encontraram novecentos e 
sessenta e cinco registros de intolerância religiosa colhidas nos jornais 
impressos, ouvidorias e processos. Em 70% dos casos registrados nas 
ouvidorias, em processos e divulgados nos jornais impressos, não se 
sabe a religião do agressor, porém nos poucos casos em que se sabe, 
aparecem os evangélicos (das mais variadas correntes) e católicos. A 
pesquisa aponta que as religiões de matriz africana são as principais 
vítimas das agressões. Em seguida, aparecem os evangélicos, os cató-
licos e os muçulmanos. 

Os dez Estados onde mais ocorreram casos de intolerância foram: 
Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba e Ceará. A maioria 
dos casos de intolerância está relacionada à depredação de patrimô-
nio. Quem mais sofreu com esse tipo de ação foram as religiões de 
matriz africana e as igrejas católicas. Chama-nos atenção também a 
constatação de oito homicídios que foram classificados como mo-
tivação religiosa: quatro sofridos por adeptos de religião de matriz 
africana e quatro por adeptos de igrejas evangélicas. Isto demonstra 
que a intolerância nem sempre se restringe à esfera da agressão verbal 
ou patrimonial. 

Em referência ao tipo de agressão mais comum sofrido pelas 
tradições religiosas, o Relatório indica que em relação aos evangélicos 
há uma predominância de violência institucional. Concernente às 
religiões de matriz africana, predominam a violência física, moral e 
patrimonial; em relação aos católicos, há maior predominância de 
violência patrimonial; os evangélicos sofrem com violências relacio-
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nadas ao meio educacional, psicológico e trabalho. Os muçulmanos 
sofrem com agressões físicas, na mídia e no cotidiano. Ateus sofrem 
mais intolerância relacionada à mídia, educacional e trabalho. As 
agressões geralmente ocorrem no espaço escolar, no trabalho e nas 
relações do cotidiano (violações do dia a dia).

Como foi mencionado, não existia no Brasil um relatório amplo 
e completo a respeito da intolerância religiosa, o que existe restrin-
ge-se à análise de poucos casos, às vezes regionalizados. A dinâmica 
apresentada no rivir se diferencia pelo fato de analisar pelos menos 
três recursos: ouvidoria, processos e jornais, abrangendo grande parte 
das regiões brasileiras. Esse relatório, na verdade, confirma a maioria 
dos argumentos que já foram debatidos acerca do assunto. Talvez, 
agora com mais autoridade. 

Outro relatório recente sobre a intolerância religiosa é fruto da 
parceria de pesquisas entre os interlocutores e pesquisadores da Co-
missão de Combate à Intolerância Religiosa (ccir), do Centro de 
Articulação de Populações Marginalizadas (ceap) e o Laboratório de 
História das Experiências Religiosas (lher) do Instituto de História 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Santos, 2016). Esse 
relatório colheu informações em dez fontes, algumas delas também 
estão presentes no relatório supracitado. 

É importante salientar que os dois relatórios apontam as religiões 
de matriz africana como os principais alvos da intolerância. No Rela-
tório apresentado pela ccir, ceap e lher, podemos ainda visualizar a 
vítima de intolerância a partir de outros segmentos. Se levarmos em 
consideração o grupo sócio/etário, verificaremos que crianças e adoles-
centes, lgbts, pessoas idosas e pessoas com deficiência são os principais 
alvos da intolerância religiosa. Já em relação à raça/cor, “pardos e negros 
correspondem a cerca de 34,66% dos casos; um número superior aos 
dos brancos (22,38%). No campo gênero (feminino, masculino), as 
duas categorias apresentaram-se mais ou menos equivalentes. Em 
relação à orientação sexual, o relatório informa que gays e lésbicas 
são os principais alvos, no entanto, observa-se que a categoria “não 
informado” apresenta uma frequência muito alta. O relatório ainda 
elenca um dado muito importante que é o dos agressores. Quem são 
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os principais agressores? Em primeiro lugar aparecem os “vizinhos” e 
em segundo lugar o item “desconhecidos”. O que talvez surpreenda 
é o fato de que em terceiro lugar aparecem os “professores”, depois 
“mãe”, “empregador” e “pai”. 

Como mostramos, a primeira dificuldade é provar ou demonstrar 
que há intolerância religiosa no país. Isso pode ser constatado por 
meio de pesquisas e pelo relatório que aqui reproduzimos. Esse fator 
é importante porque muitos argumentos contestam a afirmação de 
que há intolerância religiosa no Brasil. Agora, diante desses relatórios, 
é possível afirmar, com mais autoridade e fundamentação, a existência 
de intolerância religiosa no Brasil. Mais do que a constatação da exis-
tência da intolerância é fundamental saber quem ela atinge, quem a 
pratica, qual é o tipo de intolerância e qual a sua abrangência. Essas 
questões foram respondidas pelos relatórios. 

Como conceituar intolerância religiosa?

Outra questão fundamental diz respeito ao próprio conceito 
de intolerância. O conceito é importante porque pode balizar ou 
fundamentar decisões em processos e decidir se houve intolerância 
ou não. De fato, na lei brasileira não existe o crime de intolerância 
religiosa. A lei prevê crime de preconceito, injúria ou crime contra o 
sentimento religioso. Nisso reside a dificuldade em tipificar as ações 
intolerantes como crime de intolerância religiosa. É evidente que esses 
atos podem ser classificados como intolerância religiosa. É possível 
afirmar que, de fato, não existe essa tipificação na lei brasileira. Essa é 
uma dificuldade quando do registro da ação de intolerância, pois pode 
ser registrada como preconceito, racismo ou injúria. Isso não significa 
dizer que não haja crime quando acontecem ações intolerantes. “O 
Supremo Tribunal Federal já decidiu que a discriminação religiosa é 
uma espécie de prática de racismo” (Santos, 2016, p. 111).

Existem basicamente duas formas de enquadrar as ações de in-
tolerância. Uma encontra-se no Código Penal e a outra na Lei Caó. 
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O Código Penal, quando se refere aos crimes contra o sentimento 
religioso, afirma: 

Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele 
relativo.
Art. 208. – Escarnecer de alguém publicamente, por mo-
tivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar 
cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publi-
camente ato ou objeto de culto religioso: Pena – detenção, 
de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa. Parágrafo único. Se 
há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, 
sem prejuízo da correspondente à violência (Brasil, 1940).

A outra prescrição que também dá suporte e é utilizada contra a 
prática de intolerância está na Lei 7.716/89, mais conhecida como Lei 
Caó. Esse ordenamento define os crimes resultantes de preconceito 
de raça ou de cor. Essa lei foi alterada pela Lei 9.459/97. O art. 1º e 
o art. 20 dizem o seguinte: 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resul-
tantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional.
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou pre-
conceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa (Brasil, 1997).

Portanto, como afirmamos, não existe na lei brasileira o crime 
de intolerância religiosa. Existem práticas intolerantes que podem ser 
convertidas, interpretadas e entendidas como crime de preconceito, 
racismo, injúria ou ultraje a culto. 

Conforme já mencionado, o conceito de intolerância religiosa 
constitui-se em outro empecilho. Há situações e práticas que podem 
ser definidas nitidamente como intolerantes, no entanto, há outras 
que não são muito evidentes. Por exemplo: um pastor que, durante um 
programa de televisão, chuta e desqualifica uma imagem de Maria ou 
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outro que invade uma casa de religião quebrando os objetos sagrados 
que ali se encontram, defendendo que faz isso em nome de sua divin-
dade ou dos preceitos religiosos de sua tradição, parece-nos que não 
há dúvida que estamos diante de uma prática de intolerância religiosa. 

Quando alguém faz uma crítica a uma determinada tradição 
religiosa, seja verbal, por escrito, por meio de uma expressão artística 
ou se utilizando de humor e sátira; quando alguém discorda de um 
determinado ponto doutrinário, dogma ou fundamento de um grupo 
religioso, isso também pode ser entendido como intolerância religiosa? 
Se uma pessoa cometeu um ato de vandalismo contra determinado 
símbolo religioso, motivado simplesmente pelo desejo de causar um 
dano ou por estar sob efeito de bebida alcoólica, essa ação também 
poderá ser qualificada como prática de intolerância?

A Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Into-
lerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções 
entende o conceito da seguinte maneira: 

Art. ii [...] entende-se por “intolerância e discriminação 
baseadas na religião ou nas convicções” toda a distinção, 
exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas 
convicções e cujo fim ou efeito seja a abolição ou o fim do 
reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos di-
reitos humanos e das liberdades fundamentais (onu, 1981).

Além dessa definição, apresentamos outra que afirma que a in-
tolerância religiosa “é o conjunto de ideologias e atitudes ofensivas 
a diferentes crenças e religiões ou a quem não segue uma religião, 
podendo em casos extremos torna-se uma perseguição” (Steck, 2013). 

As duas definições abordam aspectos diferentes. A primeira iguala 
intolerância à discriminação. Essa discriminação somente é constatada 
quando em nome da religião uma pessoa ou grupo é excluído, tem 
seus direitos abolidos, não reconhecidos ou serve para ser tratado de 
maneira diferenciada. Já a segunda enxerga a intolerância como atitu-
des ofensivas a crenças, religiões e aos que não seguem uma tradição 
religiosa. A intolerância religiosa não acontece apenas contra grupos 
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religiosos. Para que uma ação seja classificada como intolerante ela 
deve ser motivada por uma questão religiosa. A base da intolerância 
encontra-se nos fundamentos religiosos. É o fundamento religioso que 
justifica as práticas intolerantes. Portanto, se uma pessoa pratica uma 
ação de vandalismo contra um símbolo religioso, sem nenhuma mo-
tivação religiosa, essa ação não deve ser caracterizada como prática de 
intolerância. É preciso lembrar também que as ações intolerantes não 
são realizadas apenas contra outros grupos religiosos. Um indivíduo 
ou grupo religioso que comete uma ação ofensiva, discriminatória, 
violenta contra outra pessoa ou grupo que não seja religioso, mas que 
teve como motivação os fundamentos religiosos, também é possível 
afirmar que estamos diante de uma prática considerada intolerante. 

A ação intolerante não é praticada somente por quem defende uma 
tradição religiosa ou que foi motivado pelas suas crenças religiosas. 
Um ateu, por exemplo, pode cometer intolerância religiosa se sua ação 
tiver como motivação ou justificativa restringir o direito, abolir ou 
excluir pessoa por causa de sua prática religiosa, quer dizer, por causa 
da prática do ofendido. Assim, temos dois movimentos relacionados 
à ação intolerante: a ação fundamentada na prática religiosa de quem 
comete uma ação intolerante e a ação justificada numa questão reli-
giosa quando alguém que não é religioso comete uma ação intolerante 
contra um grupo ou indivíduo e sua tradição religiosa. 

No Brasil, por muito tempo e ainda hoje, é algo normal – prin-
cipalmente para os grupos de tradição católica e protestante em suas 
incursões proselitistas – difamar o outro, desqualificando suas práticas 
e experiências religiosas. Esse tipo estratégia confunde-se com o que 
se entende por liberdade religiosa. Desta forma, às vezes fica difícil 
qualificar essas práticas proselitistas como ação intolerante. 

Como exemplo, observe este caso. Um padre foi acusado de 
intolerância religiosa, pelo Ministério Público, porque em seu livro 
ele difama outros grupos religiosos. O Ministério Público da Bahia 
acusou o sacerdote de incitação à discriminação religiosa em trechos 
do livro Sim, Sim, Não, Não – Reflexões de cura e libertação. Na obra, 
Abib afirma que o demônio “hoje se esconde nos rituais e nas práticas 
do espiritismo, da umbanda, do candomblé [...]” e que “o espiritismo 



11. A Importância dos Comitês de Combate à Intolerância para a Promoção... | 247

é como uma epidemia e como tal deve ser combatido: é um foco de 
morte”. O autor defende a queima de livros e de imagens (Consultor 
Jurídico, 2016, não paginado).

A justiça entendeu que, na verdade, houve uma manifestação do 
livre exercício de consciência. O argumento se baseia no fato de que 
a obra foi dirigida aos católicos com a finalidade de reforçar sua fé 
e que não havia interesse em promover o ódio. Diz ainda que o que 
houve foi “uma tentativa de demonstrar a superioridade da religião 
católica com vistas a um resgate ou salvação de terceiros, mas não de 
sua subjugação” (Consultor Jurídico, 2016).

O discurso difamatório que desqualifica o outro, criando uma 
hierarquia, satanizando as crenças alheias, estabelecendo uma su-
perioridade, pode, de fato, contribuir para a rejeição, preconceito 
e discriminação do grupo alvo dessa ação. O grupo ou pessoa fica 
marcado por determinadas características que o inferioriza perante 
a sociedade. Não é à toa que 70% das agressões às religiões de matriz 
africana referem-se à agressão verbal. Relatório recente aponta que “em 
relação aos tipos de agressão verbal (70%) foram mais frequentes os 
termos: “macumbeiros”, “filho do demônio”, além de pichações nos 
muros das casas e nas vizinhanças” (Santos, 2016, p. 32).

Internacionalmente existem documentos que se preocupam es-
pecificamente com o discurso de ódio. De acordo com o Pacto de 
São José: “a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem 
como toda apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constitua 
incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”. 
O artigo 20 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
assim se pronuncia: “Será proibida por lei qualquer apologia do ódio 
nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, 
à hostilidade ou à violência”.

No Brasil, a deputada Maria do Rosário apresentou um Projeto de 
Lei visando a definição dos crimes de ódio e intolerância. O projeto 
ainda não foi aprovado. Em todo caso, é mais uma tentativa de dei-
xar mais evidente o que se entende por crime de ódio e intolerância. 
Segundo o projeto, em seu artigo 3:
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Constitui crime de ódio a ofensa à vida, à integridade cor-
poral, ou à saúde de outrem motivada por preconceito ou 
discriminação em razão de classe e origem social, condição de 
migrante, refugiado ou deslocado interno, orientação sexual, 
identidade e expressão de gênero, idade, religião, situação de 
rua e deficiência (Câmara dos Deputados, 2014).

O artigo 4 define o crime de intolerância como “aqueles praticados 
por preconceito ou discriminação em razão de classe e origem social, 
condição de migrante, refugiado ou deslocado interno, orientação 
sexual, identidade e expressão de gênero, idade, religião, situação de 
rua e deficiência” (Câmara dos Deputados, 2014), acrescentando que 
se constitui crime quando a prática incidir em violência psicológica, 
impedimento ou recusa de acesso e negação de direitos. 

Embora esse projeto ainda não tenha sido aprovado, trazemos 
essa informação a fim de percebermos o quanto o assunto é delicado 
e necessita de uma maior discussão e regulação das relações entre 
grupos religiosos, bem como religião e Estado. 

Diante disso, observa-se o quanto é difícil conceituar e classificar 
o que vem a ser intolerância religiosa. A liberdade religiosa pode ser 
utilizada para difamar outros grupos? A crítica a outro grupo religioso 
pode ser entendida como intolerância? As religiões proselitistas podem 
desacreditar as demais? Qual é o limite?

De acordo com o exposto, é possível afirmar que uma ação é into-
lerante quando é motivada por um discurso religioso que gera precon-
ceito, discriminação podendo incidir em violência física, psicológica 
ou patrimonial, causando impedimento, recusa de acesso e negação 
a direitos. Além disso, faz-se necessário acrescentar a comprovação 
que houve um dano. Larizza (2011, p. 45) entende que “podem-se 
incriminar tão somente comportamentos que tenham sido exteriori-
zados e que tenham causado danos; pune-se pelas modificações que o 
homem traz ao mundo exterior, não por um agir imoral e reprovável”. 
Nesse caso, o grupo que se sente agredido teria de comprovar que 
houve algum dano. 
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Além da comprovação que houve um dano, admite-se também que 
é necessário demonstrar que houve a intenção de causar uma ofensa. 
Não basta apenas o grupo ou pessoa sentir-se ofendido; deve-se levar 
em conta se a pessoa que praticou a ação intolerante tinha a intenção 
de causar constrangimento ou causar um dano. 

Religião e laicidade

Parece-me que já está mais do que evidente que a separação legal 
entre religião e Estado não garante necessariamente a laicidade. Este 
é um primeiro passo, visto que a lei pode oferecer uma sustentação 
para a reivindicação, exigindo que o Estado cumpra o que está de-
terminado na lei. 

Entendo que a questão principal a respeito da laicidade no Brasil 
não se refere ao problema da presença de símbolos religiosos em espaços 
públicos e, sim, sobre a ingerência ou atuação da religião na esfera 
pública no que diz respeito a garantias ou não de direitos. 

Geralmente os grupos cristãos mais conservadores costumam 
utilizar dois argumentos para defender a interferência da religião no 
Estado. O primeiro afirma que “o Estado é laico, mas não é ateu”. O 
segundo diz que “o Estado é laico, a política não”. No caso da primeira 
afirmação, há um equívoco quanto ao conceito de laicidade. De fato, 
um Estado laico não precisa ser necessariamente ateu. Concordo com 
essa afirmação. Entendo que esse equívoco se deve por causa do medo 
que alguns grupos religiosos carregam ao imaginar que ao colocar 
limites para a liberdade religiosa, isso poderá ensejar, mais tarde, em 
perseguição e banimento das práticas religiosas. Esse tipo de discurso 
esteve muito presente dentro das igrejas protestantes em uma época 
na qual havia a polarização entre o mundo capitalista e o comunista. 
Difundia-se a ideia de que nos Estados comunistas, a religião era 
perseguida e mesmo proibida. É evidente que esse medo foi e ainda é 
utilizado, principalmente em épocas eleitorais, como estratégia para 
desacreditar determinado candidato ou partido. O Estado pode limitar 
a atuação e a liberdade religiosa sem que necessariamente isso implique 
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em perseguição. Uma tradição religiosa não pode se esconder atrás do 
argumento da liberdade religiosa para justificar práticas de intolerância. 

A liberdade religiosa está garantida na Constituição Federal. O 
art. 5°, inciso vi, afirma que “é inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias” (Brasil, 1988). O problema acontece quando muitos grupos 
cristãos, principalmente protestantes e católicos, confundem liberdade 
religiosa com práticas que ferem o Estado laico. Assim, quando esses 
grupos são chamados a corrigir sua ação ou até mesmo proibidos de 
praticá-la, eles interpretam isso como perseguição religiosa ou impo-
sição de limite a liberdade religiosa. Exemplo disso é a proibição de 
igrejas realizarem missão ou evangelização dentro das terras indígenas. 
Quando o Estado proíbe essa ação, as igrejas costumam interpretar 
como perseguição ou intolerância. 

Percebo que para o mundo cristão o direito à liberdade religiosa 
está condicionado ao direito de praticarem proselitismo. Os gru-
pos protestantes que possuem uma prática conversionista trazem na 
ideia de conversão a pretensão de serem responsáveis pela salvação 
do outro. Segundo essa concepção, o outro foi vítima de cegueira 
espiritual, por este motivo não consegue, por vias próprias, livrar-se 
dessa situação. Ele foi contaminado pelo mal. A pessoa se encontra 
no caminho errado. Ela foi vítima de um ser maligno que a desviou 
do caminho do bem. Suas ações e escolhas são derivadas de seu livre 
arbítrio, mas estão ao mesmo tempo contaminadas pela ação do mal 
que não a deixa enxergar nem decidir pelo melhor. Há apenas um 
único remédio – a conversão. E quem é o instrumento para a salvação 
do outro? Qualquer fiel. O fiel é visto como cumpridor de sua missão 
quando consegue “salvar uma alma”. Esse é o maior prêmio e a maior 
dádiva que um crente pode exibir em seu testemunho de cumpridor 
da missão evangelística. 

Essa mesma análise serve também para o Estado, ou seja, ele 
pode assumir uma direção maligna ou benigna de acordo com a sua 
orientação religiosa. Assim, o Estado somente terá uma direção correta 
se tiver a sua frente pessoas que passaram pelo processo de conversão 



11. A Importância dos Comitês de Combate à Intolerância para a Promoção... | 251

e se “livraram do mal” e, por esse motivo, conseguem escolher o que 
é melhor para a vida e sobrevivência da nação. Ou seja, a conversão 
não se resume apenas a uma mudança individual, também é social. 
Esse também é um aspecto defendido por grupos religiosos mais pro-
gressistas. A diferença é que nos grupos progressistas a preocupação 
não recai na mudança de rumo religioso ou conversão do Estado, mas 
nas garantias de direitos sociais que patrocinam a igualdade e a maior 
inclusão social. Ao pensar dessa maneira, os grupos religiosos mais 
conservadores não veem nenhum problema em assumir a direção da 
nação e, assim, justifica-se o segundo argumento que afirma que o 
Estado é laico, a política, não. 

A religião não deve ser empecilho para que alguém exerça atua-
ção político-partidária. Nesse aspecto, concordo que a política não é 
laica. Porém o que se questiona é estratégia política com o objetivo 
de apoderar-se do Estado, tornando-o subserviente de uma prática 
religiosa. A gestão pública não pode ser colocada a serviço de nenhum 
grupo religioso. “Quando o poder, prestígio ou apoio financeiro do 
Estado é posto a serviço de uma crença religiosa particular, é clara 
a pressão coercitiva indireta sobre as minorias religiosas para que se 
sujeitem à religião oficialmente reconhecida” (Vitale, 1962, p. 431). 

Estas ideias sugerem que estamos diante de duas posições. Por 
um lado, há os que veem na religião uma ameaça ao Estado laico. 
Essa desconfiança ocorre devido à possibilidade de grupos religiosos 
interferirem, colocando as estruturas do Estado em benefício próprio 
e influenciando na discussão sobre os direitos do cidadão. De outro 
lado, há os que entendem que a laicidade se constitui em ameaça à 
religião, impondo-lhe limites e até mesmo perseguição. 

Entendo por laicidade a postura da gestão pública que estabelece 
um relacionamento de reconhecimento da diversidade, da pluralidade 
religiosa e de crença; garantindo a liberdade religiosa sem fazer opção 
ou estabelecendo preferência entre os grupos religiosos na relação com 
a administração pública, reconhecendo que o acesso aos direitos e à 
cidadania independe da opção religiosa ou da não crença. 

Um dos principais conflitos envolvendo a laicidade ocorre exa-
tamente pelo fato de que os valores, as tradições e os ensinos de uma 
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determinada religião, muitas vezes, são colocados como orientadores 
para decidir sobre matéria que envolve direito do cidadão. Os valores 
religiosos são marcas da identidade de um grupo específico, pelo qual 
os adeptos aderem por escolha própria e por motivo de convicção de 
fé. É uma experiência de fé que leva as pessoas a aderirem à determi-
nada tradição religiosa. Nesse sentido, a identidade religiosa não pode 
interferir no direito de todo o cidadão. 

Segundo Lacerda, Kintzler defendia que não se pode negar a 
participação das religiões se manifestarem politicamente:

Não se trata de negar ou rejeitar a existência de associações 
religiosas, culturais e filosóficas e que tais entidades mani-
festem-se politicamente a respeito das mais variadas ques-
tões, incluindo aí temas políticos; sua restrição vincula-se 
à ideia de tais organizações atuarem como organismos es-
pecificamente políticos, seja na forma de agentes políticos, 
seja na forma de intermediários obrigatórios na manifesta-
ção das opiniões e das vontades políticas dos cidadãos, seja, 
ainda, na possibilidade de as comunidades terem sistemas 
jurídicos e penais autônomos (Lacerda, 2014, p. 188).

Parece-me que a questão não é a participação pública da religião, 
mas até que ponto os valores religiosos interferem na garantia ou não 
de direitos. A ação pública da religião é legítima. Penso que não se 
pode entender a religião apenas como algo destinado à esfera do pri-
vado e resultado da escolha de consciência individual. Se assim fosse, 
retiraríamos toda a vocação política da religião. Há de se fazer uma 
diferença entre o político religioso que age a partir de suas convicções 
religiosas e ideológicas, mas que pensa na coletividade, e o político 
religioso que busca patrocínio, privilégios e garantias de direitos para 
seu grupo a partir da imposição de valores religiosos para toda a 
sociedade. As tradições religiosas devem interferir na vida pública, o 
que não pode é utilizar a religião para restringir direitos, estabelecer 
perseguições, confundir a administração pública como extensão do 
agrupamento religioso.
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Esse último ponto de vista é mais comum entre aqueles que têm 
dificuldade em aceitar o pluralismo religioso. Para estes, as práticas 
religiosas – e até mesmo os direitos sociais – devem ser balizados pela 
tradição religiosa majoritária. O reconhecimento da diversidade impli-
ca reconhecer também que a legitimidade das tradições não depende 
mais do reconhecimento do Estado ou da religião majoritária para 
que outras tradições sejam autorizadas. No passado, e ainda hoje, o 
cristianismo, principalmente, adota um discurso de deslegitimação 
do outro ao classificá-lo como bruxaria, satanismo, coisa demoníaca, 
feitiçaria, falsidade etc. O grupo majoritário cria uma ideia de que 
é ele quem determina quais as tradições que são legítimas, as que 
podem atuar na sociedade e as que devem ser combatidas. Por esse 
motivo é muito importante que um dos princípios da laicidade seja 
o reconhecimento da diversidade religiosa. 

Assim, entendemos que a discussão a respeito da laicidade traz 
consigo essas questões, ou seja, cabe no Estado laico a participação 
da religião? A religião deve se limitar somente a uma atuação privada 
ou também pública? Ao contrário do que acontece em alguns países 
da Europa, aqui no Brasil a discussão envolvendo laicidade está mais 
preocupada com a instrumentalização da gestão pública por grupos 
religiosos. Enquanto a Europa preocupa-se com a questão dos símbo-
los, trajes, vestimentas, taxas e impostos (Nussbaum, 2012), aqui no 
Brasil esses pontos ainda não despertaram nenhuma reação mais séria. 
As únicas exceções são as discussões acerca da presença de símbolos 
religiosos em espaços públicos e a obrigatoriedade do Ensino Religioso 
nas escolas públicas. Esses dois temas ocupam algum lugar no debate 
nacional. Entendo que não precisamos copiar nenhum modelo de 
laicidade. Precisamos criar o nosso modelo que passa, necessariamente, 
pela discussão a respeito da relação entre religião e política. 

Historicamente, o cristianismo no Brasil se acostumou a ser pro-
tegido pelo Estado e, ao mesmo tempo, fazer uso dele. Mesmo após 
a separação legal, a partir da Constituição de 1891, a relação não se 
rompeu de fato. É como se a Igreja ainda não tivesse aceitado a separa-
ção. Observamos que a separação ocorreu legalmente, mas na prática 
o Estado ainda mantém laços muito estreitos, principalmente com as 
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tradições cristãs. O protestantismo por muito tempo reclamou desse 
benefício ou preferência dada à Igreja Católica. No entanto, percebe-se 
que, na verdade, o que se deseja é apenas inverter a situação em relação 
ao catolicismo. Ou seja, desejam-se os mesmos privilégios. Alguns 
grupos protestantes de linha conservadora também querem construir 
um Estado cristão, no qual os valores cristãos sejam os fundamentos 
que guiam as decisões políticas. O pastor Ricardo Gondin alerta para 
esse fato quando afirma que

os evangélicos sonham com o dia em que cidade, estado 
e país se convertam em massa, e a terra dos tupiniquins 
tenha a cara de suas denominações. [...]. Para “ser do Se-
nhor Jesus”, o Brasil tem que virar “crente”, com a cara dos 
evangélicos. [...] Um Brasil evangélico significaria que o fi-
siologismo político prevaleceu. Basta uma espiada no histó-
rico de Suas Excelências da bancada evangélica nas Câmaras 
(Gondin, 2015).

Estatisticamente, o número de evangélicos cresce no Brasil. Esse 
crescimento também implica participação política. A bancada evan-
gélica no congresso é um sintoma desse crescimento. Cerca de no-
venta parlamentares fazem parte desse grupo (dip, 2015)5. Como 
já mencionado, o fato de pessoas evangélicas tornarem-se agentes 
políticos não se constitui em problema. O problema acontece quan-
do o grupo religioso, seja ele qual for, tenta interpretar ou criar leis e 
normas segundo suas convicções religiosas, restringindo o direito e a 
liberdade de outros cidadãos. Muitas vezes essa atuação vem seguida 
de perseguições, intolerância e defesa de privilégios próprios. 

Essa instrumentalização do Estado pode ocorrer com qualquer 
grupo religioso. No entanto, no Brasil, o Estado esteve muito mais 
próximo da tradição católica do que de outras. Porém, atualmente, 

5 A bancada aumentou na mesma proporção de crescimento dos evangélicos no 
Brasil e ainda pode ser maior se contarmos com os suplentes. 
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com o crescimento dos evangélicos, a comunidade política tem dado 
uma importância muito grande a esse grupo. De acordo com o censo 
de 2010, os evangélicos representavam 22%. Parece que a tendência é 
esse número aumentar. De acordo com uma última pesquisa realizada 
pelo Datafolha, o catolicismo perdeu em apenas um ano (2014-2015) 
cerca de nove milhões de adeptos. A pesquisa sugere que o catolicismo 
representa atualmente cerca de 50% da população. Isto significa que 
esse número engrossou as fileiras dos evangélicos e também dos sem 
religião, que passou a representar 14% (Gomes, 2016). 

Para as pretensões políticas, um contingente desse tamanho não 
passa despercebido. Não é à toa que candidatos de todas as correntes, 
partidos e legislações recorrem a esse grupo para angariar apoio político. 
Esse rebanho evangélico, em sua maioria de teologia conservadora, 
apoia tendências conservadoras quando se trata de discutir temas 
sociais. Além do mais, provou também ser uma força política capaz 
de decidir eleição. No último pleito para prefeito do Rio de Janeiro 
em 2016, Marcelo Crivella, bispo da Igreja Universal, teve 78% dos 
votos dos evangélicos (Datafolha, 2016). Pesquisas demonstram 
o crescimento de candidatos religiosos de todas as tendências aos 
cargos eletivos. “O número de candidatos a deputado federal que se 
apresentam com títulos religiosos – padre, pastor, missionário, bispo 
e outros – cresceu 54% nas eleições de 2014 em comparação com o 
pleito de 2010” (Tosta, 2014). 

Apenas como exemplo de comparação, nos Estados Unidos, a ver-
tente cristã que domina o congresso está representada em sua maioria por 
protestantes tradicionais (batistas, metodistas, luteranos, presbiterianos e 
episcopais). A representação católica tem crescido. Para se ter uma ideia, 
a porcentagem total de protestantes caiu de 75% em 1961 para 56% 
atualmente. Em contrapartida, no mesmo período, a participação dos 
católicos passou de 19% para 31%. Assim como no Brasil, o Congresso 
Americano é marcadamente identificado com o cristianismo. 91% se 
descrevem como cristãos. A representação de parlamentares de tradição 
pentecostal é muito pequena (Sandstrom, 2017).

No entanto, outras pesquisas mostram especificamente o cresci-
mento da participação evangélica no Brasil. O objetivo maior parece 
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estar em consolidar força política, defender os interesses e fortalecer 
o segmento evangélico. Com essa atuação, o mundo evangélico de 
característica mais conservadora pretende barrar uma pauta que eles 
entendem ser de caráter liberal ou que se coloca contra os costumes 
morais e da família; ao mesmo tempo, pretendem privilegiar uma 
discussão fundamentada nos valores cristãos. Muitos desses candi-
datos nem sabem que o que eles muitas vezes pretendem ou desejam 
implantar não têm apoio na lei, ferindo, desta forma, a concepção 
do Estado laico. 

A cooperação entre Estado e religião pode ser realizada, segundo 
Sarmento, se for levada em consideração a seguinte regra: 

Certas medidas que impliquem em algum tipo de suporte 
estatal à religião podem ser consideradas constitucional-
mente legítimas, se forem justificáveis a partir de razões 
não-religiosas, relacionadas à proteção de outros bens ju-
rídicos também acolhidos pela Constituição, cujo peso, no 
caso concreto, sobrepuje a tutela constitucional da laicidade 
(Filó; Hijaz, 2014, p. 170).

Beckford e Demerath (2007, p. 724) definem laicidade como “re-
gime social no qual as instituições políticas não estão mais legitimadas 
pelas instituições sagradas ou religiosas, mas pela soberania ou vontade 
popular”. Isto significa que setores da sociedade e da cultura não estão 
mais sob o domínio das instituições religiosas. De acordo com essa 
definição, não há intenção de eliminar a religião da sociedade, mas 
em livrar a sociedade do domínio da religião. 

No entanto, percebe-se que o movimento, exercido principalmente 
pelas vertentes religiosas cristãs do catolicismo e protestantismo, não 
se dirige para uma preocupação com a laicidade; pelo contrário, as 
mobilizações indicam que estão mais preocupados em ocupar e dispu-
tar os espaços públicos. Porém, o Estado, em suas decisões, deve levar 
em conta o indivíduo como cidadão e não como membro de grupos. 
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Considerações finais

Na verdade, nesse texto, não tratei exatamente de uma tese, mas 
muito mais de uma desconfiança resultante da minha observação, 
participação e convívio tanto no comitê nacional quanto no estadual. 
Nos dois comitês, os avanços e os retrocessos dependiam da política 
pública que estava em voga naquele momento bem como dos interesses 
políticos partidários. Em âmbito municipal, a situação é a mesma. 
Para se ter uma ideia, na cidade de Lajeado-rs, houve uma proposta 
de formação de um comitê de combate à intolerância, mas apenas 
formado a partir de igrejas cristãs. As religiões de matriz africana não 
foram convidadas nem poderiam fazer parte. 

É possível perceber que o mundo político ainda não pautou esse 
assunto. Se verificarmos os estatutos dos partidos no Brasil, constata-
remos que os temas como liberdade religiosa, laicidade e intolerância 
não são mencionados. As únicas exceções são a Rede e o Psol, que 
mencionam a defesa da liberdade religiosa e a intenção de promoção 
de um Estado laico. Porém, o assunto não passa despercebido na so-
ciedade. As universidades com seus grupos de pesquisa, os comitês e 
comissões relacionadas a grupos religiosos ou a organismos sociais, o 
Ministério Público, a oab e outros têm patrocinados discussões bem 
como produzido materiais a respeito do assunto. 

A intolerância religiosa no Brasil não pode ser entendida apenas 
como algo natural que faz parte da disputa das tradições religiosas pelo 
mercado dos fiéis. Faz-se necessário desnaturalizar os atos e discursos 
intolerantes. Também não se pode admitir que os casos de intolerância 
sejam considerados isolados e insignificantes. As pesquisas e o disque 
100 demonstram que a intolerância tem crescido. Ademais, histori-
camente, sabe-se que principalmente as religiões de matriz africana 
sofrem com o discurso naturalizado da intolerância. Isso significa que 
a intolerância não ocorre apenas quando há agressões físicas ou patri-
moniais. Apesar de nos referirmos às ações de intolerância como crime, 
na verdade, a intolerância religiosa, de acordo com a Lei 7.716/89, 
pode ser tipificada como discriminação, preconceito ou racismo.
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Por que a religião se tornou um problema? Porque passou a realizar 
atos de intolerância, sendo fonte de violência e discriminação. Mais 
ainda, porque quer interferir nas garantias de direitos do cidadão. 
E de que se utiliza para realizar isso? Utiliza-se do discurso religioso 
fundamentalista com base em suas tradições, visão ética e também da 
organização política. Por isso se faz urgente e necessário ter o conceito 
de laicidade esclarecido, visto que a linha protestante mais conserva-
dora – percebendo que caminha para se tornar um grupo majoritá-
rio – procura tirar proveito político dessa situação com a finalidade 
de constituir um projeto político que garanta o estabelecimento de 
valores religiosos e, consequentemente, a colocação da estrutura do 
Estado em seu favor. A sociedade já enxerga essas ações em políticos 
que “entregaram as chaves da cidade para Deus”, que mandaram 
retirar dos livros didáticos qualquer menção ao que eles denominam 
de “identidade de gênero”, que criaram “feriados religiosos”, que 
dedicam a cidade “ao Senhor Jesus” etc. 

Evidentemente que o interesse também é econômico. Trata-se 
de um projeto ou modelo de sociedade. O discurso religioso, muitas 
vezes, constitui-se em uma forma de garantir votos. A intenção não 
se restringe apenas em garantir valores religiosos, querem garantir 
os valores político-econômicos. O discurso religioso é, sem dúvida, 
um instrumento poderosíssimo para angariar votos e apoio popular.

Entendo que a efetiva contribuição de um comitê, seja ele nacional, 
estadual ou municipal e que tenha por objetivo combater a intolerância 
religiosa, deva se concentrar em reconhecer a diversidade religiosa, 
defender a pluralidade, igualdade e liberdade religiosa; sugerir políticas 
públicas no que se refere à promoção de um Estado laico e ao com-
bate à intolerância; estabelecer com nitidez o conceito de intolerância 
religiosa e o que se entende por laicidade. Nesse aspecto, os comitês se 
diferenciam dos grupos de diálogos inter-religiosos. Não é função dos 
comitês a promoção do espaço para expressão religiosa e suas liturgias. 
O comitê é espaço de diálogo, debate, discussão e entendimento. 
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O Fundamentalismo Avant la Lettre no Brasil:
uma leitura do movimento missionário protestante do século xix1

 
Breno Martins Campos

O objetivo geral deste ensaio é aproximar a discussão do espírito 
fundamentalista com a história e presença do protestantismo no Brasil 
a partir do século xix; assim, espírito deve ser tomado no sentido de 
mentalidade e conduta de vida anteriores ao próprio fundamentalismo 
como movimento organizado e conhecido por seu nome de batismo 
– daí a proposta de um fundamentalismo avant la lettre. Quanto à 
fundamentação teórica e algumas questões cronológicas, o objetivo 
proposto é dependente da plausibilidade da hipótese de Antonio 
Gouvêa Mendonça (1990c) ao apontar as relações da Velha Escola do 

1 Agradeço a meu orientando de Iniciação Científica (2016-2017), Pedro Guilher-
me Santos Borges, aluno da Faculdade de Ciências Sociais da Puc-Campinas e 
bolsista do cnpq, a interlocução provocativa para a pesquisa e redação deste ensaio.
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Seminário de Princeton com o movimento missionário estadunidense 
na segunda metade do século xix, cujo ideário se espalhou por boa 
parte do mundo, incluindo o Brasil, justamente pela ação de agentes 
missionários que estudaram naquela escola de teologia.

A oposição Velha versus Nova Escola, surgida em princípios 
do século xix, consistia em uma disputa teológica entre os 
presbiterianos norte-americanos. Os da “Nova Escola” eram 
adeptos dos avivamentos espirituais praticados principalmen-
te por metodistas e sentiam liberdade para reavaliar algumas 
das afirmações teológicas do protestantismo tradicional. Os 
da Velha Escola, com uma visão mais rígida da Bíblia, reafir-
mavam os conteúdos escriturísticos a partir de seu foco par-
ticular de interpretação e assumiam a posição de protestantes 
conservadores contrários aos avivamentos. Nesse contexto, o 
seminário de Princeton foi criado em 1812 pela Velha Escola 
a fim de formar quadros pastorais adequados à teologia abra-
çada pelo grupo (Leonel, 2012, p. 129).

Christopher K. Lensch (1997, p. 1) pintou um quadro de gran-
de ameaça à ortodoxia protestante nos primeiros anos do século 
xix quando foi fundado o Seminário de Princeton, justamente para 
desvelar e justificar as causas da existência daquele Seminário: “Sem 
as Escrituras não haveria o Seminário de Princeton. A Bíblia foi seu 
ímpeto principal e única mensagem”. Proposição que dentro ou fora 
de contexto pode ser tomada como tautológica, pois nenhum semi-
nário protestante existiria senão a partir da Bíblia e seu estudo como 
causa primeira. O que havia de novidade em Princeton, afinal? Dentre 
outras especificidades, aquela fase do Seminário de Princeton deve 
ser tomada como herdeira, nos Estados Unidos, da filosofia do senso 
comum (realismo escocês do senso comum), forjada na Europa por 
Thomas Reid, notadamente em sua obra-prima An Inquiry into the 
Human Mind on the Principles of Common Sense, de 1764.
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Para Reid, o conhecimento proporcionado pelo senso co-
mum está ao alcance de qualquer pessoa. O conhecimento 
de uma certa verdade não depende de outros conhecimen-
tos filosóficos ou da interposição de “ideias”: é democrático, 
acessível e sua compreensão não depende de mediações. Os 
filósofos complicaram excessivamente o ato de conheci-
mento ao interporem certas “ideias” entre a realidade e as 
pessoas que a conhecem (Velasques Filho, 1990, p. 116)2.

Tanto para o conservadorismo como para o posterior movimento 
fundamentalista nos Estados Unidos, a Bíblia em sua leitura literal 
passou a ser a única fonte de conhecimento de Deus (teologia) – e 
também da natureza (ciências naturais) e da humanidade (ciências 
humanas) – sem a necessária mediação de nenhuma ideia. Não por 
acaso, os teólogos princetonianos “Charles Hodge (1797-1878), 
Archibald Alexander Hodge (1823-1886) e Benjamin B. Warfield 
(1851-1921) reivindicaram para a teologia um lugar no cenário da 
ciência” (Mendonça, 1997, p. 23).

A fim de garantir a transição da temática geral para a investigação 
de um objeto em particular, cabe registrar que o primeiro objetivo 
específico deste ensaio é adotar a figura do missionário presbiteriano 
Ashbel Green Simonton como modelo típico de quem se formou 
em Princeton e, que dos Estados Unidos, veio para a América do Sul 
a fim de fazer missão protestante; em seu caso particular, o campo 
de implantação do presbiterianismo foi o Brasil a partir de 1859. O 
segundo objetivo específico é compreender – evitando anacronis-

2 A passagem da questão epistemológica para seu desdobramento mais teológico 
foi enunciada da seguinte forma por Prócoro Velasques Filho (1990, p. 117) 
em diálogo com o pensamento de John Knox Witherspoon: “Os três elemen-
tos básicos da filosofia do senso comum, aplicados à reflexão teológica, podem 
assim ser enunciados como universalidade, linguagem e memória: não existem 
fatores – quer sejam sociais, econômicos, políticos, culturais, étnicos – capazes 
de alterar a compreensão dos fatos. A verdade é, portanto, universal. No caso 
da Bíblia, suas informações e afirmações são tomadas como verdades universais, 
independentemente de quaisquer referências ao seu contexto”.
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mos – a existência de uma mentalidade em Simonton relacionada ao 
assim chamado espírito fundamentalista (fundamentalismo avant la 
lettre), trazido por ele ao Brasil. Nesses dois objetivos específicos, o 
que interessa mais à ação investigativa é avaliar de modo qualitativo 
e exploratório como Simonton, com base na doutrina da inerrância 
bíblica, relacionava-se com as religiões não protestantes presentes no 
Brasil do século xix, em suma, o catolicismo-romano.

O fundamentalismo como testemunho da verdade

Em face do fundamentalismo protestante no mundo – como 
movimento consolidado e digno do nome –, dois pressupostos são 
assumidos aqui: (1) de acordo com suas especificidades teológicas 
e éticas, o fundamentalismo protestante deve ser considerado uma 
reação aos desafios impostos pela modernidade secularizada à pureza 
da fé, provenientes, em especial, das conquistas científicas atreladas 
ao estudo crítico da Bíblia, que puseram em xeque seu estatuto de 
palavra revelada de Deus e, consequentemente, de única verdade; 
(2) na passagem do século xix para o xx e, ainda mais, nas primeiras 
décadas do século xx, foram muitos os marcos do fundamentalismo, 
com destaque para alguns de seus produtos impressos – para ficar 
num só exemplo, a coletânea The Fundamentals: a Testimony to the 
Truth, publicada entre 1910 e 1915. A partir de então, a mentalidade 
fundamentalista, difusa em muitas igrejas e denominações evangé-
licas nos Estados Unidos, encarnou-se num movimento, que não se 
transformou numa única igreja ou denominação, mas permaneceu 
dentro de muitas das já existentes.

Como síntese, afirma-se que o fundamentalismo se consolidou 
como um movimento que se julgava na posse da única verdade teo-
lógica possível, ocupando espaços dentro e fora das denominações 
evangélicas, cujos desdobramentos sociais, pelo menos intramuros, 
eram considerados os mais éticos dentre todos os possíveis. Do início 
do século xx até hoje, o fundamentalismo partiu para a ação a fim de 
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erigir testemunhos da verdade, ou melhor, de sua verdade – aquela 
que deve ser considerada democrática e, portanto, acessível a todas 
as pessoas. As atitudes do fundamentalismo protestante ganharam 
contornos diferentes ao longo de pouco mais de cem anos: elas vão das 
publicações evangélicas de circulação restrita à participação política na 
esfera pública. O dado inalterável em toda a situação sempre residiu 
na base do fundamentalismo protestante: a doutrina inegociável da 
inerrância da Bíblia, promulgada a todos os cantos do mundo evangé-
lico e também em recantos fora dele. Avançar contra as consequências 
do liberalismo teológico era para aquele modelo de protestantismo 
reacionário uma batalha em favor da preservação dos fundamentos 
da verdadeira religião e da própria ideia de civilização cristã: “o con-
servadorismo pleiteou para si a condição de cristianismo verdadeiro, 
passando a limitar-se à Bíblia e à sua interpretação literal, recusando 
assim quaisquer métodos de investigação exteriores a ela” (Velasques 
Filho, 1990, p. 114). O que estava em jogo eram os limites impostos 
pelo século à cosmovisão religiosa (protestante e conservadora) de que 
a verdade é única e está acessível a todas as pessoas.

Por um lado, importa afirmar que a compreensão do fundamen-
talismo – na condição de movimento complexo – envolve sem dúvida 
a investigação de um tempo no qual o grupo já tinha nome, rosto, 
consistência – e, consequentemente, presença marcante nos campos 
religioso e social dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo 
no século xx. Por outro lado, o mesmo esforço compreensivo deve 
também dar atenção ao período da mentalidade ou espírito fundamen-
talista, anterior ao próprio movimento organizado, dentro de igrejas e 
denominações evangélicas estadunidenses em sua reação conservadora 
à modernidade ainda no século xix. Porque foi a tentativa de reforço 
da ortodoxia, ora mais ora menos radical, que acabou por diferenciar 
os conservadores dos fundamentalistas. Para uma descrição exemplar 
do caso, que não é a única, destacam-se as decisões da Conferência 
Bíblica de 1895 em Niagara Falls, cujo resumo pode ser tomado como 
uma das certidões de nascimento do fundamentalismo protestante, 
antes mesmo de o nome haver sido cunhado ou divulgado:
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a) a absoluta inerrância do texto sagrado;
b) a reafirmação da divindade de Cristo;
c) o fato de que Cristo nasceu de uma virgem;
d) a redenção universal garantida pela morte e ressurreição 

de Cristo;
e) ressurreição da carne e a certeza da segunda vinda de 

Cristo (Pace; Stefani, 2002, p. 28).

Todas as sínteses da mentalidade e ética do fundamentalismo, em 
forma de conferências bíblicas ou publicações, são meros marcos de um 
espírito que já estava em processo de dar à luz frutos os mais variados 
– que não podem e nem devem ser tomados como atos isolados de 
fundação do fundamentalismo. Retroceder na história dos Estados 
Unidos significa levar em conta tais ícones do fundamentalismo como 
a presença ramificada, nas décadas finais do século xix e iniciais do 
xx, de conceitos anteriores no tempo a relacionar teologia e práticas 
públicas – por exemplo, as noções de nação divinamente fundada e 
de Destino Manifesto –, propondo o excepcionalismo e a grandeza dos 
Estados Unidos (Fonseca, 2007). Como subproduto de um ideário 
próprio transformado em projeto estadunidense, o protestantismo 
missionário que veio fazer o Brasil trouxe consigo o fundamentalismo 
avant la lettre dentro do conservadorismo teológico-político e da ética 
de traços puritanos dos missionários.

A teologia do Seminário de Princeton “exerceu grande influência 
nos Estados Unidos no período da expansão missionária norte-a-
mericana. Os missionários que vieram para o Brasil tinham em sua 
bagagem o substrato bíblico dessa teologia, assim como um conceito 
rígido de ‘verdade’ alicerçado na leitura literal” (Mendonça, 1997, 
p. 23). Gestado durante o século xix na mesma cultura teológica do 
espírito fundamentalista, o movimento missionário protestante que 
veio para o Brasil foi decisivamente impactado pelos saberes sustenta-
dos pelos teólogos de Princeton, quer dizer, os missionários beberam 
diretamente da nascente do dogma da inerrância da Bíblia (basilar 
para o fundamentalismo protestante em suas doutrinas e seus ethos).
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O testemunho da verdade no Brasil

Segundo Mendonça (1990b, p. 12), o primeiro impulso pro-
testante para o Brasil no século xix foi de imigração e o segundo, 
de missão: “Através deles instalaram-se no Brasil a Igreja Congre-
gacional, a Presbiteriana, a Metodista, a Batista e a Episcopal”. As 
tentativas de implantação do protestantismo no Brasil por imigração 
apresentavam “ligação com a cultura religiosa europeia mais está-
vel e tendência crescente para ajustamento à cultura brasileira”; o 
protestantismo de missão foi representante de outro modelo, cuja 
ligação se dava “com a cultura religiosa americana, menos estável e 
em constante ebulição, com tendência para manter confronto com 
a cultura brasileira” (Mendonça, 1990b, p. 25). Foi justamente em 
meados do século xix que Simonton chegou ao Brasil, como parte 
integrante da implantação definitiva do protestantismo no país.

No que toca à questão das chamadas duas Escolas dentro do pres-
biterianismo nos Estados Unidos, teologicamente Simonton estava 
ligado à Velha Escola. “Mas tal caracterização”, de acordo com João 
Leonel, “não pode ser tomada de modo absoluto. Ele foi impactado 
pelos avivamentos, e as anotações em seu diário atestam sua preocu-
pação com questões da vida espiritual à feição da teologia da Nova 
Escola”. Mesmo existindo em Simonton um misto de ortodoxia e 
heterodoxia, “o conservadorismo da Velha Escola parece ter criado 
raízes mais profundas, não a ponto de aniquilar as demais, mas in-
fluenciando-o principalmente a partir de seus estudos em Princeton” 
(Leonel, 2012, p. 130).

Embora não faça parte do escopo deste ensaio construir ou re-
produzir uma biografia de Simonton, há aspectos de sua vida e obra 
que interessam ser mencionados:

[Simonton] se formou no Princeton College em 1852; e de-
pois de passar dois anos como professor no Mississipi entrou 
para o Seminário Teológico, em Princeton, em 1855. Ainda 
na primeira fase [de seus estudos], ele foi levado por um ser-
mão do Rev. Charles Hodge, D.D., a considerar o assun-
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to das missões estrangeiras. “Então, eu decidi”, escreveu ele 
[em seu diário], “examinar seriamente a questão em espírito 
de oração e nada sofrer a ponto de interferir nessa decisão”. 
Como resultado desse exame, seu propósito foi organizado 
para dedicar a vida ao serviço de Cristo entre os não evan-
gelizados, propósito no qual ele nunca vacilou. Em seu me-
morial de compromisso como missionário, ele expressou sua 
boa vontade de ir a qualquer campo de trabalho, embora seus 
pensamentos estivessem um pouco mais especialmente volta-
dos para o Brasil (Lowrie, 1868, p. 309).

O Brasil era um país oficial e culturalmente católico, mas, ainda 
assim, foi considerado nação não evangelizada (sinônimo de não 
cristã) pela mentalidade protestante missionária dos Estados Unidos 
da época, na qual Simonton estava inserido. Fez toda a diferença para 
a história do protestantismo no Brasil que um dos mais importantes 
missionários a desembarcar no país tenha sido um aluno formado 
em Princeton no século xix, pois com ele chegou também o ideário 
fundamentalista (aquele anterior ao nome de batismo do movimento), 
representado principalmente pela noção segura de posse da verdade. 
Simonton migrou para o Brasil tomado por um sentimento de na-
cionalismo estadunidense associado a questões político-sociais: “É 
necessário lembrar que nesse momento, meados do século xix, os 
Estados Unidos experimentavam uma expansão territorial nunca 
vista, associada a um forte sentimento nacionalista, sintetizados na 
expressão ‘Destino Manifesto’” (Leonel, 2012, p. 126).

Havia uma dupla função reservada aos missionários no Brasil 
desde a primeira metade do século xix: a assistência pastoral a estran-
geiros protestantes e também a propaganda evangélica aos brasileiros 
católicos. Foi como parte de um movimento pastoral e missionário 
de muitas denominações que o presbiterianismo chegou ao Brasil. 
Boanerges Ribeiro transcreveu a proposta de missão ao Brasil, aprovada 
na reunião da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados 
Unidos da América (pcusa) em maio de 1859, nos seguintes termos:
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Já há algum tempo que a comunidade cristã tem tido sua 
atenção voltada para o Brasil como campo atraente de tra-
balho missionário, com apelo especial às igrejas evangélicas 
deste país.
O território brasileiro é mais vasto que o nosso; o clima 
é igualmente variado e saudável; o solo se presta tanto a 
produtos de clima temperado como de clima tropical; a po-
pulação ainda é relativamente pequena; os recursos, ricos e 
vários, ainda estão em grande parte inexplorados. Mas há 
forças em ação, tanto na Europa como no Brasil, que rapi-
damente atraem ao último grande número de imigrantes. 
Provavelmente não está longe o dia em que o Brasil terá seu 
lugar entre as nações mais importantes da Terra em popula-
ção e nos outros elementos de grandeza nacional. É de alta 
importância para seu presente e para seu bem-estar futuro, 
que a mente nacional esteja imbuída de ideias e princípios 
religiosos corretos, e estes deverão proceder, em primeiro 
lugar, das igrejas evangélicas de nosso país. Talvez jamais 
tenha havido época mais oportuna que esta para agirmos. 
É certo que o catolicismo romano é a religião oficial do 
país, mas o governo é liberal, e também o é grande parte 
das classes mais inteligentes; ao mesmo tempo, a tolerância 
religiosa é garantida por textos legais. É também digno de 
nota que a primeira tentativa de colonizar o país foi de um 
grupo de Huguenotes, obrigado a deixar a pátria pela per-
seguição religiosa, mais ou menos na mesma época em que 
os Dissidentes ingleses e escoceses encontravam asilo aqui.
Já foi nomeado um missionário, o Rev. A. G. Simonton, 
membro do Presbitério de Carlisle, e há pouco diplomado 
pelo Seminário Teológico de Princeton. Espera embarcar 
para esse novo campo missionário no começo do verão. Sem 
dúvida a missão será um tanto experimental. Seus primeiros 
objetivos serão: explorar o território, verificar os meios de 
atingir com sucesso a mente dos naturais da terra, e testar 
até que ponto a legislação favorável à tolerância religiosa 
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será mantida. Se o resultado dessas investigações for posi-
tivo – e temos plenas razões para supor que sim – a missão 
poderá depois ser ampliada em termos que as circunstâncias 
justifiquem (Ribeiro, 1981, pp. 17-18).

A missão evangelizadora de Simonton, iniciada em terras brasilei-
ras em 12 de agosto de 1859, dia de seu desembarque, fazia parte do 
sonho de americanizar ou tornar protestante a América do Sul; sua 
base de operações foi a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, 
o que não o impedia de fazer viagens a outras cidades do país. Em 
30 de dezembro de 1860, hospedado no Hotel Itália, em São Paulo, 
Simonton (1982, p. 166) registrou em seu diário:

Acabo de voltar da pregação na casa de Robert Sharp; foi a 
terceira pregação em São Paulo. É bom pregar para quem 
quer ouvir e acho essas oportunidades restauradoras para 
minha alma. Mas as multidões de nativos ignorantes, a elas 
que fui mandado e não terei descanso enquanto não lhes 
proclamar a mensagem.

Poucas semanas depois, no dia 14 de fevereiro de 1861, hospedado 
pelo Barão de Piracicaba na cidade paulista de Itu, Simonton (1982, 
p. 170) registrou: “Tive uma conversa interessante com o Barão, sua 
mulher e sua filha. São católicos liberais. Mais que qualquer outra 
pessoa que já conheci, selecionam o bem, e discretamente deixam de 
lado o mal que sua igreja ensina”.

Desde seus tempos nos Estados Unidos, mesmo antes de ser 
teólogo formado em Princeton, Simonton demonstrava uma atitude 
bem típica frente ao cristianismo católico-romano, caracterizada pela 
relação verdade versus erro. Da visita que fez a uma igreja católica 
extraiu algumas conclusões reveladoras, segundo registro no dia 26 
de dezembro de 1854:

Enquanto olhava esse espetáculo de devoção cega [a missa, 
conduzida por um padre de roupa extravagante] fiquei refle-
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tindo sobre suas causas e significado. Uma coisa me pareceu 
evidente: o homem é um animal religioso; tem consciência 
de sua fraqueza e é-lhe natural sentir-se dependente do cui-
dado e direção de um poder superior, como o sente a criança, 
em relação a seu pai. Além desse sentimento comum aos seres 
humanos, existe o sentimento de culpa. Há um monitor em 
cada peito, alertando que o homem ofendeu esse Ser do qual 
é dependente e da necessidade de aplacá-lo; a religião Cató-
lica atende, ou tenta atender a esses dois sentimentos e posso 
muito bem entender seu poder, quando as pessoas realmente 
creem nela. Posso perceber porque para determinadas men-
talidades a fé Católica é mais satisfatória que a Protestante. 
Uma das razões é esta: Diferentemente da protestante, ela 
não coloca a alma consciente de culpa diretamente na pre-
sença de um Deus irado, para ali deixá-la sobrecarregada de 
sua responsabilidade individual e pessoal. Entre Deus e o 
Homem, e no largo abismo que os separa, está o sacerdote 
católico; o preço do favor divino é a obediência ao sacerdote. 
O padre assume a responsabilidade, medeia entre o homem 
e seu verdadeiro Mediador. Que poder deve ter esta religião 
quando sinceramente crida! Em retorno da obediência cega, 
alivia o homem de suas enormes responsabilidades diante de 
Deus (Simonton, 1982, pp. 85-86).

Para Leonel (2012), as relações de Simonton com o catolicismo-ro-
mano devem ser entendidas como resultantes de sua época e cultura. 
De que modo? Da colonização até o início do século xix, a presença 
católica foi pequena nas colônias americanas; nas primeiras décadas de 
independência dos Estados Unidos, permaneceu na mesma condição, 
se comparada com a presença das denominações protestantes. A con-
vivência entre protestantes e católicos podia ser considerada pacífica de 
parte a parte; mas a situação mudou ao longo do século xix e um dos 
motivos “foi a grande quantidade de territórios conquistados, anexados 
e comprados de outros países, principalmente na primeira metade do 
século xix, fruto do exercício da política do ‘Destino Manifesto’” (Leo-



274 | Breno Martins Campos

nel, 2012, p. 126) – com a consequente incorporação de habitantes 
de origem católica numa nova condição, a de cidadãos estadunidenses. 
Além disso, a população católica aumentava no país também por força 
do movimento migratório vindo da Europa. A discriminação religiosa 
praticada pelos protestantes ampliou o contexto de pobreza encontrado 
pelos migrantes católicos na América, que se fecharam em sua iden-
tidade e pertencimento de grupo e passaram a lutar por seus direitos: 
“Tais situações constituíam-se em contraponto à política do Destino 
Manifesto. [...] Simonton se insere nesse contexto de disputas a partir 
do qual vive, reflete e escreve” (Leonel, 2012, p. 128). Nesse refluxo da 
ideologia protestante, em que os católicos começaram a ocupar espaços 
que não eram historicamente seus, cresceu o receio de que a obediência 
mais forte ao papa do que às autoridades nacionais fizesse dos Estados 
Unidos “um país vassalo do sumo pontífice romano” (Leonel, 2012, p. 
128) e em rota de retorno a um modelo medieval de saberes e técnicas 
superado pelo protestantismo.

Como a chegada de Simonton, na condição de missionário presbite-
riano, ocorreu num país em que o catolicismo romano já ocupara todos 
os espaços religiosos possíveis na vida dos brasileiros, seus esforços, que 
não foram distintos dos de outros missionários protestantes no Brasil, 
dirigiram-se a três direções principais – a polêmica, a educacional e a 
proselitista (Mendonça, 1984) – com a intenção de fazer com que os 
católicos se convertessem à verdade protestante. O ensino e a pregação 
foram instrumentos privilegiados do missionário em sua ação evange-
lística. Nada estranho para quem vinha de uma família de pregadores, 
cuja cultura religiosa havia sido muito forte desde a infância e juventude, 
como o próprio Simonton (1982, p. 61) registrou em 3 de junho de 
1854: “Fui dedicado ao ministério por meus pais, quando criança, e na 
última carta de minha mãe ela fala de quanto lhe agradaria saber que 
eu já havia decidido a cumprir seus desejos”3.

3 “A influência da religião na vida familiar de Simonton pode ser percebida a partir 
de seu próprio nome, uma homenagem ao teólogo Ashbel Green (1762-1848) que 
foi capelão do Congresso, um dos fundadores do Seminário de Princeton e, por 
dez anos, presidente do Princeton College (1812-1822)” (Leonel, 2012, p. 125).
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O testemunho da verdade nos sermões de Simonton

Além do diário (dos anos 1852 a 1867), outra fonte muito impor-
tante de acesso aos pensamentos de Simonton é o livro com alguns 
de seus sermões proferidos no Rio de Janeiro de 1864 a 1867, que 
foi editado pelo também missionário no Brasil Alexander Latimer 
Blackford, cunhado de Simonton. No prefácio da obra, Blackford 
defendeu a tese de que aqueles discursos selecionados para publicação 
já cumpriram um papel de grande valia para a sociedade brasileira, 
tanto por seu apelo religioso quanto por seus ensinamentos morais; 
além disso, segundo ele, as obras de Simonton perduraram após sua 
morte, ocorrida aos 9 de dezembro de 1967, justamente por gozar 
do caráter peremptório da verdade imiscuído ao da transitoriedade 
de seu próprio testemunho pessoal: “Por sua vida irrepreensível, por 
seu exemplo nobre e magnânimo, e por seus escritos, ele continua a 
pregar o evangelho, que com tanto entusiasmo folgava de anunciar 
enquanto vivo” (Blackford, 1869, p. 6).

Acerca da polêmica com o catolicismo-romano, Simonton cons-
truía seus sermões demonstrando sutilmente que a fé católico-romana 
– com seus costumes próprios – não é capaz de oferecer segurança 
ao cristão quanto ao destino eterno, pois não está estruturada no 
conhecimento da verdade, mas num tal desconhecimento da Bíblia 
que só pode produzir costumes equivocados. Para relativizar a imagem 
construída e dar voz ao outro lado – que já tem muitas vozes, diga-se 
de passagem4 –, vale o registro de uma opinião de Blackford (1869, 
p. 5), que é também recorrente na pena dos biógrafos de Simonton: 
“Valente sempre pela verdade que defendia, nem por isso [Simonton] 

4 “Há uma tendência natural de se transformar o pioneiro em herói; Simonton em 
nada desencorajou essa tendência. De fato, Simonton e seus colegas consegui-
ram uma lista impressionante de realizações durante os oito anos de seu trabalho 
no Brasil: a fundação de uma igreja no Rio de Janeiro (12/1/1862); a fundação 
do primeiro jornal evangélico no Brasil, a Imprensa Evangélica (5/11/1864); a 
organização do primeiro presbitério, do Rio de Janeiro (16/12/1865); e ainda 
a fundação do primeiro seminário teológico, no Rio de Janeiro (14/5/1867)” 
(Reily, 1993, p. 117).
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deixava de ser benigno e tolerante para com os que discordavam de 
suas opiniões”. Para Mendonça (1984), nem sempre se nota espírito 
abertamente polêmico nos sermões de Simonton; antes, o conteú-
do de suas prédicas revela muito mais uma intenção proselitista e 
conversionista com objetivos de exortar a sociedade brasileira que 
se achava em contato com uma nova expressão de fé e ética cristãs, 
o protestantismo (em particular, o presbiterianismo)5. “Em resumo, 
com toda a prudência mas com clareza, Simonton vai construindo 
nos seus sermões a figura que ele tinha da Igreja Católica [um siste-
ma afastado do Evangelho]” (Mendonça, 1984, p. 82). Dos vinte e 
três sermões de Simonton, organizados e publicados por Blackford, 
destacam-se três de acordo com o escopo deste ensaio: “Entrai pela 
porta estreita” (o primeiro do livro), “A morte e o futuro estado dos 
justos” (o décimo sexto)6 e “Tudo está cumprido” (o décimo sétimo).

No primeiro sermão, fica evidente a influência do puritanismo 
na fé e ethos de Simonton pela figura da porta estreita como a entrada 
certa para o caminho estreito – o da verdade que conduz à vida7.

5 “A leitura de seus sermões, por exemplo, mostra que ele [Simonton] nunca se 
refere explicitamente à Igreja Católica, mas à ‘religião de nossa sociedade’ ou aos 
‘costumes religiosos deste país’” (Mendonça, 1984, p. 81).

6 Blackford (1869, p. 6) acertadamente esclareceu que “o tratado sobre A Morte e o 
Futuro Estado dos Justos não foi escrito [como um sermão] pelo Sr. Simonton. É 
extraído de vários artigos publicados em 1868 no 4º volume da Imprensa Evan-
gélica, da qual [...] ele foi por alguns anos o principal redator. A importância do 
assunto de que se trata nestas páginas, e o precioso testemunho do Sr. Simonton 
nelas citado, induziram o editor [o próprio Blackford] a inseri-las neste volume”. 
O jornal Imprensa Evangélica pode ser considerado a terceira fonte privilegiada 
(além do diário e dos sermões publicados) de acesso à visão de mundo do mis-
sionário Simonton em seu período no Brasil.

7 Coerente com sua formação, Simonton (1982, p. 161) lia para seus alunos no 
Brasil o livro O peregrino, de John Bunyan, além da Bíblia e de textos doutri-
nários, segundo registro em seu diário no dia 28 de abril de 1860: “No último 
domingo, 22, dirigi uma Escola Dominical em minha própria casa. Foi meu 
primeiro trabalho em português. As crianças dos Eubanks estavam todas presen-
tes, bem como Amália e Marroquinas Knaack. A Bíblia, o Catecismo de História 
Sagrada e o Progresso do Peregrino, de Bunyan, foram nossos textos”.
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Nosso Senhor aqui [Mateus 7.13,14] compara a vida de 
cada homem a uma viagem, e a comparação é tão bela como 
própria para nos instruir. Com efeito somos viajantes e pe-
regrinos na terra. Não temos moradia fixa e permanente; 
porque, como é provável, daqui a cinquenta anos nenhum 
de nós estará morando neste mundo. Nós vamos gastando 
rapidamente os poucos dias ou anos que nos restam, e ao 
pôr do sol de cada dia o termo da nossa jornada fica cada 
vez mais perto. Nem nos é dado onde parar no meio do 
caminho. A sepultura é o paradeiro do corpo, e, além da 
campa, a alma, parte imortal do homem, ou descansa no 
gozo da bem-aventurança ou lastima e pena os seus crimes. 
É forçoso caminhar até o fim da carreira. Nem a vida nem a 
morte depende da vontade dos homens, mas sim do decreto 
de Deus (Sermões, 1869, p. 11). 

Conclusão do pregador (vale lembrar, um missionário protestante 
entre católicos brasileiros):

É máxima falsa e perigosa que a religião mais seguida é tam-
bém a mais segura. Nosso Senhor aqui afirma justamente o 
contrário, dizendo serem muitos os viajantes que pela larga 
porta entram no caminho que guia para a perdição, e pou-
cos os que acertam com o caminho que guia para a vida. 
Eis aqui reprovada a falsa doutrina hoje tão aceita – que 
não nos é preciso senão seguir o caminho mais seguido e 
trilhado (Sermões, 1869, p. 21-22)8.

8 “Simonton chama a atenção de seus fiéis para a falsa segurança que o seguir 
a religião da maioria confere, principalmente porque ela não está estruturada 
sobre o conhecimento dos fundamentos da fé, mas sobre os costumes e sobre o 
rito inconsciente do batismo. Os hábitos e o desconhecimento da Bíblia é que 
conduzem às exterioridades da sua prática religiosa que não conduzem a ne-
nhum consolo ou conforto na morte e nas vicissitudes da vida. Religião que não 
dá segurança (imortalidade) e consolação de nada serve. Então, a melhor religião 
não é a da maioria, mas a que tem os elementos de acesso à verdadeira salvação e 
está ao alcance de todos” (Mendonça, 1984, p. 81-82).
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A dinâmica dualista – a melhor religião (a nossa) versus a religião 
da maioria (a dos outros) –, cuja base doutrinária é a interpretação da 
Bíblia como fonte de verdade (ao alcance de todas as pessoas), pode 
ser encontrada explícita e implicitamente em Simonton, tanto em 
seu diário como nos seus sermões. Em “A morte e o futuro estado 
dos justos”, Simonton abriu franca discussão com católico-romanos 
quanto à doutrina da vida após a morte:

Só pode ter jus de chamar-se religião verdadeira, divina e 
católica, aquela que é adequada a estas circunstâncias in-
variáveis do ente ao qual ela se dirige, que supre as neces-
sidades que ele sente, ministra-lhes o alívio de que carece, 
satisfaz as suas aspirações, e dá-lhe uma segurança de uma 
vida feliz no porvir, tão duradoura como a imortalidade 
(Sermões, 1869, p. 197).

Verdadeira religião católica, para Simonton, é aquela ensinada nas 
Escrituras, ao passo que a religião “da nossa sociedade” – o catolicismo, 
portanto – é antievangélica e “antítese de boas novas”. Como o tema 
da discussão era a vida após a morte e o estado futuro dos justos, ele 
se sentiu ainda mais à vontade para ir a fundo nos comentários: a 
religião da maioria podia ser considerada um “sistema de perversão 
das doutrinas evangélicas” (Sermões, 1869, p. 186).

Mais um exemplo: no texto Sermonística e a introdução do pro-
testantismo no Brasil no século xix: Ashbel Green Simonton, Leonel 
(2012, p. 125) apresenta e discute o sermão “Tudo está cumprido” 
para introduzir “elementos que permitam, pelo menos parcialmente, a 
compreensão da inserção do protestantismo em nosso país [o Brasil] a 
partir de meados do século xix”. Das ideias sustentadas por Simonton 
na prédica, destaca-se o seguinte trecho:

O preço pago na cruz de tal maneira satisfez a justiça divina 
que, desde a hora em que Jesus disse “Tudo está cumpri-
do”, até ao presente, nenhuma alma contrita e crente tem 
tido precisão de valer-se da intervenção de nenhum outro 
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sacerdote, com seus sacrifícios, seus turíbulos e suas ricas 
vestimentas (Sermões, 1869, p. 224-225). 

Comentário de Leonel (2012, p. 145): “Eis aqui a primeira de 
várias referências anticatólicas [no sermão]. Elas trazem como pano de 
fundo a implantação do protestantismo no Brasil como nova religião 
que precisava justificar suas propostas a partir da crítica à religião 
dominante” – caso típico de afirmação identitária pela negação da 
identidade do outro (mesmo que anteriormente estabelecida), que 
rejeita o diálogo e consequentemente a instauração e vivência do 
pluralismo religioso. A verdade, disponível para todas as pessoas, só 
pode estar de um lado.

Considerações finais

No sentido estrito dado ao termo “fundamentalismo” na história 
do protestantismo não se pode afirmar – por questão cronológica mes-
mo – que Simonton tenha sido um fundamentalista; entretanto, nada 
há de significativo em impedir que ele possa ser modelo de um certo 
espírito fundamentalista anterior ao nome de batismo do movimento:

Estabelecido que a Bíblia é o testemunho das verdades de 
Deus feito por diversas pessoas num dado período de tem-
po e aceito por muitos séculos seguidos por outras pessoas, 
não há como negar que as Escrituras são a verdade e tudo 
o que ela narra é historicamente verdadeiro. São fatos. Não 
há necessidade, na leitura da Bíblia, de qualquer mediação 
para ser compreendida. O senso comum de qualquer pessoa 
a conduz à verdade bíblica (Mendonça, 1997, p. 23).

A síntese proposta por Mendonça é suficiente para revelar no 
fundamentalismo avant la lettre uma compreensão teológica de matriz 
ligada à ortodoxia presbiteriana – marcada pela influência de Princeton 
e suas opções epistemológicas quanto à apreensão da verdade –, mas 
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que não formou a mentalidade e o ethos de presbiterianos somente, 
ao contrário, extrapolou fronteiras denominacionais nos Estados 
Unidos do século xix. Argumento que também é válido para o caso 
das missões estrangeiras: “Os missionários que vieram para o Brasil”, 
e não somente os presbiterianos, “tinham em sua bagagem o substrato 
bíblico dessa teologia, assim como um conceito rígido de ‘verdade’ 
alicerçado na leitura literal” (Mendonça, 1997, p. 23).

Simonton, por sua vez, era mesmo presbiteriano e experimentou 
uma decisiva influência de Princeton em sua formação. Com todo 
respeito à correta ressalva de que teologicamente Simonton deve ser 
contado com os da “Velha Escola” e como entusiasta dos avivamen-
tos esteve próximo dos adeptos da “Nova Escola”, a síntese do que 
ele representa como modelo típico não muda consideravelmente9. 
Simonton foi um protestante conservador, cuja teologia e cosmovi-
são propunham que a verdade é uma só e está aí para ser conhecida 
por quem quer seja; e foi assim que trouxe ao Brasil a noção de que 
a verdade que liberta estava associada ao protestantismo e ao estilo 
de vida que ele mesmo praticava. Dos católicos, ele esperava uma só 
decisão: a conversão.

Ao tratar dos primeiros missionários protestantes no Rio de Janei-
ro, João do Rio10 registrou que, particularmente, para o missionário 
estrangeiro Simonton cada sermão no Brasil era um acontecimento 

9 “Mesmo os presbiterianos da ‘nova escola’, adeptos da teologia e prática dos rea-
vivamentos, eram ideologicamente conservadores, o que fica bastante evidente 
quando se estuda a ação missionária e teológica de pioneiros como A. G. Si-
monton e A. Blackford, ambos procedentes da Igreja Presbiteriana do Norte dos 
Estados Unidos” (Mendonça, 1990a, p. 184).

10 “Entre janeiro e março de 1904, foram publicadas na Gazeta de Notícias do 
Rio de Janeiro as reportagens de um jovem jornalista de 25 anos, intituladas As 
religiões no Rio. Seu nome era Paulo Barreto e desde novembro do ano anterior 
adotara o pseudônimo João do Rio, que lhe trouxe fama e fortuna. O sucesso 
foi tão estrondoso que, antes mesmo do final do ano, elas foram publicadas 
em volume pela prestigiosa livraria Garnier, tornando-se imediatamente um 
best-seller que alcançou nos anos seguintes a surpreendente edição de dez mil 
exemplares” (Rodrigues, 2006, p. 7).
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e todo simpatizante alcançado era tratado com atenção; acrescentou 
que, de modo geral, “os puritanos [presbiterianos] pregavam em salas 
estreitas e sem conforto. Algumas vezes, um padre católico surgia 
intolerante, protestava; os pastores interrompiam-se e as duas igrejas 
combatiam, a ver quem pela palavra melhor parecia estar com Deus” 
(Rio, 2006, p. 142)11. Em vez de diálogo religioso, havia uma disputa 
acerca de quem estava de fato na posse da verdade. A identidade pro-
testante no Brasil precisava ser construída, conduzida por um sentido 
de urgência, pela negação da “religião da maioria”.

Quanto ao tema da verdade para a salvação (implicada também 
na verdade acerca de outros saberes) garantida sem outras mediações 
pela leitura da Bíblia – bem como quanto à disputa entre protestantes e 
católicos pelo estatuto de verdadeiro cristianismo e de máxima civiliza-
ção cristã – propõe-se aqui um salto analítico e cronológico, ao mesmo 
tempo, abrupto e necessário, qual seja, de Simonton para dois capítulos 
em The Fundamentals dedicados à crítica do catolicismo. Sem nenhuma 
pretensão de demonstrar a repercussão do pensamento de Simonton 
nos autores da coletânea – nem propor uma espécie de retroprojeção 
simbólica dos argumentos sustentados em The Fundamentals, também 
nas palavras e ações do missionário estadunidense no Brasil –, importa 
para a conclusão deste ensaio corroborar a hipótese de que o assim 
chamado espírito fundamentalista em operação nas decisões teológicas, 
pessoais e vocacionais de Simonton foi o mesmo a sustentar boa parte 
das ideias expostas num dos principais marcos do fundamentalismo em 
seu período de consolidação, a série The Fundamentals12.

Publicado no volume xi da coleção The Fundamentals, o título do 
primeiro texto é uma pergunta: “O romanismo é cristianismo?”. A 

11 O esforço da primeira geração de missionários era tão grande, segundo João do 
Rio (2006, p. 143), que “Simonton morrera, aos 34, de cansaço! ”. Realmente 
parece difícil, até para um jornalista sem interesses proselitistas, deixar de tratar 
aqueles missionários como heróis. João do Rio (2006, p. 143) os chamou de 
“criaturas de aço”.

12 Para a ampliação do debate, ver Campos (2015).
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resposta do autor, Thomas William Medhurst ([1910-1915], p. 102)13, 
foi dada nos seguintes termos: “Eu considero que o ensinamento de 
Roma é tão diferente do ensinamento das Sagradas Escrituras como 
aquele que Paulo chamou de ‘outro evangelho’”. Para radicalizar, 
Medhurst ([1910-1915], p. 100) relaciona o outro evangelho a que 
Paulo se refere a uma ilusão satânica, valendo-se de uma justificativa 
afeita ao fundamentalismo (inclusive o da fase avant la lettre): “Estou 
ciente de que, se eu me comprometo a provar que romanismo não é 
cristianismo, devo esperar ser chamado de intolerante, duro, inclemen-
te. Entretanto, não estou intimidado, pois creio que da compreensão 
correta do assunto depende a salvação de milhões”. Quer dizer, não 
importa a intolerância se a verdade for proclamada.

O segundo capítulo com críticas explícitas ao catolicismo, em 
The Fundamentals, publicado também no volume xi, afirma (pelo 
próprio título): “Roma, a antagonista da nação”. O resumo da tese 
do autor John McGraw Foster ([1910-1915], p. 113), é o seguinte: “A 
Igreja Católica Romana, tanto nas Escrituras como na história cristã, 
figura como um sistema político-eclesiástico, o inimigo mortal e es-
sencial da liberdade civil e religiosa, a principal e secular antagonista 
de ambos, Igreja e Estado”. Foster dividiu seus argumentos em duas 
seções: uma mais teológica e outra mais política. Na primeira, Roma 
é apresentada como um sistema corrupto e corruptor (de falsidade 
e idolatria) por restringir o uso da Bíblia e acatar outras autoridades 
como equivalentes às Escrituras. Na segunda, Roma é acusada de ser 
um sistema político de despotismo estrangeiro; o receio de Foster era 
o mesmo dos tempos de constituição dos Estados Unidos: que o papa 
tivesse ingerência em questões de Estado e autonomia do governo.

No contexto do fundamentalismo avant la lettre, ainda no século 
xix, ou no do movimento fundamentalista já consolidado, na passa-

13 Cabe uma ressalva que se não impede o argumento de existir, diminui um pou-
co sua força: Medhurst compunha o quadro dos autores europeus que publica-
ram em The Fundamentals – Glasgow, na Escócia, era a cidade de sua atuação 
pastoral. Ele não estava propriamente inserido no espírito fundamentalista dos 
Estados Unidos na segunda metade do século xx.
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gem para o século xx e décadas subsequentes, foi sempre a questão 
da verdade que se colocou a presidir os argumentos e as decisões dos 
sujeitos e dos grupos protestantes: a verdade teológica é única e deve ser 
levada ao mundo todo. Dos Estados Unidos para o mundo, “afirmar 
a salvação das almas, mesmo daquelas que não se sentem perdidas, é 
afirmar, ao mesmo tempo, a grandeza daquela cidade construída sobre 
os montes”, conforme os pressupostos e intenções dos pais peregrinos 
que migraram para a América, “cujo destino manifesto é iluminar todas 
as outras nações do mundo” (Campos, 2015, p. 122). Foi para isso 
que Simonton e outros missionários protestantes vieram para o Brasil.
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