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PREFÁCIO 

 
 Sinto-me honrado ao prefaciar o trabalho em foco. 

Sobretudo ao reavivar questões fundamentais para a 

discussão na contemporaneidade do fenômeno religioso e de 

sua persistência no mundo atual. Estamos vivendo um 

processo grande de transformações sociais, econômicas, 

culturais e políticas. Quando se pensava no fim das religiões 

em sociedades profundamente secularizadas, movidas pelas 

tecnologias digitais e pelas relações mercadológicas sem 

fronteiras. As religiões regressam no espaço público de 

formas muito sutis e multifacetadas.  

De fato, as experiências demonstram que a sociedade 

contemporânea vive uma dúplice realidade, por um lado, a 

percepção crescente das imagens naturalistas do mundo, o 

avanço da biogenética, da robótica e novas tecnologias, por 

outro, crescem as imagens religiosas do mundo, de forma 

bastante ambígua, marcadas pelos terrorismos, 

fundamentalismos e xenofobismos. 

Por sua vez, existe um novo modo de compreender a 

presença das religiões no espaço público. Talvez, a grande 

guinada seria a percepção de que uma sociedade secularizada 

não consegue compreender em sua dimensão mais profunda 

os apelos das religiões no espaço público. Ou seja, a 

passagem de uma sociedade secular para uma sociedade pós-

secular é determinante neste processo de reconhecimento do 

papel das religiões na construção significativa do espaço 

público, enquanto lócus de sedimentação da tolerância e da 

diversidade religiosa. 
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A hipótese de algumas sociologias de que com a 

crescente secularização das sociedades a dimensão religiosa 

cairia em pleno esquecimento não se confirmou nas 

dinâmicas societárias contemporâneas. Pelo contrário, houve 

um avivamento do fenômeno religioso em diversos aspectos 

e sentidos. 

Nesta direção, a perspectiva em retomar a perspectiva 

inter-religiosa do diálogo enquanto princípio estruturante 

para práticas e discursos no âmbito das religiões. A 

sociedade atual é fortemente marcada pelo 

multiculturalismo, vivemos em sociedades cada vez mais 

plurais, heterogêneas e multifacetadas, não há mais lugar o 

pensamento unidimensional. A tentativa da obra que ora 

apresento é de retomar frente às sociedades complexas e 

multiculturais em que os fundamentalismos ou neo-

fundamentalismos impulsionam práticas e posturas sectárias 

e terroristas, a presente obra pretende reabilitar a categoria 

diálogo como princípio, fundamento e parâmetro para as 

nossas relações em sociedade no que tange aos diversos 

níveis de interpretação e compreensão de nossas tarefas 

humanas na atual conjuntura social e política. 

Percebe-se no cenário contemporâneo a importância 

crescente do diálogo inter-religioso em face aos 

xenofobismos e etnocentrismos cada vez mais agudos e 

crescentes. No âmbito da Esfera Pública em que o Estado 

Democrático de Direito objetiva salvaguardar os princípios 

de tolerância e igualdade e respeito às diferenças, torna-se 

um critério basilar a retomada de sociedades radicalmente 

democráticas e livres em suas formas e expressões. 
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O fato é que o regressar do fenômeno religioso em 

sociedades complexas impõe a cidadãos seculares e cidadãos 

religiosos deveres epistêmicos, sobretudo nas razões que 

fundamentam nossas posições no mundo, torna-se portanto, 

um desafio cognitivo frente às investidas dos 

fundamentalismos que campeiam as sociedades hodiernas. 

Neste sentido, a obra em questão pretende ser um 

caminho para reabilitar o diálogo num conjuntura atual a 

nível nacional e internacional em que pululam de forma 

muito acentuada e forte as tendências fascistas, autoritárias e 

sanguinárias. 

As religiões têm o seu papel neste contexto. Percebe-

se o quanto a linguagem religiosa, suas imagens e sua força 

mítica continuam a influenciar a nossa compreensão sobre as 

coisas. Neste sentido, a obra em questão tem um significado 

profundo, sobretudo pela sua atualidade e pelas 

contribuições teóricas e práticas para o âmbito das 

discussões das religiões no espaço público. 

 

 

Prof. Dr. Anderson de Alencar Menezes 

Coordenador do Mestrado e Doutorado em 

Educação da Universidade Federal de Alagoas 

(PPGE/CEDU/UFAL) 
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CAPÍTULO 1 

RELIGIÃO SOB DIVERSOS ÂNGULOS: A 
PERSISTÊNCIA, IMPORTÂNCIA E REAVIVAMENTO 

DO FENÔMENO RELIGIOSO NA PÓS-
MODERNIDADE 

 

 

Sebastião Hugo Brandão Lima 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Religião, desde advento da Modernidade, perdeu 

espaço na organização da sociedade: como gestora da vida e 

conduta social humana, na política e etc. Porém, ainda assim, 

a efervescência religiosa é determinante na vida dos 

indivíduos pós-modernos, marcados por uma religiosidade 

de características subjetivas e, por vezes, indiferentes para 

com a Religião institucional, trata-se de uma religiosidade 

pessoal.   

Com a perda de credibilidade e de plausibilidade da 

religião na Modernidade, fruto dos avanços técnico-

científicos, o alicerce que sustentava a vida e realidade 

humana deteriorou-se. Desprezando-se a tradição religiosa e 

todo o seu sistema metafísico que a fundamentava, houve 

consequências para a vida social e subjetiva dos indivíduos 

na contemporaneidade e, por conseguinte, a concepção de 

Religião e suas práticas sofreram transformações.  

Mesmo com todas as mudanças, na pós-

modernidade, a religiosidade continua com força vital 
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impressionante. A Religião tem se reinventado e se 

reinterpretado, conseguindo ser autônoma diante das outras 

instituições, continuando a influenciar a sociedade, ainda que 

de forma mais tímida. A Religião e religiosidade têm se 

ressignificado, buscando se adaptar ao cenário da 

contemporaneidade e tem encontrado seu espaço e mantido 

sua importância. 

 

Importância e influência da Religião/religiosidade 

 

Bem sabemos que conceituar Religião não é tarefa 

fácil, tampouco discorrer sobre ela, visto que, “A Religião 

pertence a uma família de curiosos e às vezes embaraçantes 

conceitos que a gente compreende perfeitamente até querer 

defini-los” (BAUMAN, 2013, p. 205). Contudo, não 

pretendemos neste livro definir ou conceituar Religião, e 

sim, instigar o debate sobre a mesma, coloca-la no centro do 

foco dos debates acadêmicos, em especial, nas ciências 

humanas. Uma vez que mesmo na contemporaneidade, com 

o advento da pós-modernidade, as desesperadas tentativas de 

definir a Religião não estejam para se reduzir a uma pausa, 

pois, “[...] os frenéticos esforços para ‘definir a Religião’ 

continuarão inabalados [...]” (BAUMAN, 2013, p. 205). 

Como já mencionado, não tentaremos definir 

Religião, pois estaríamos substituindo um inefável por outro, 

substituindo o incompreensível pelo desconhecido 

(BAUMAN, 2013, p. 206). Rudolf Otto, filósofo e um dos 

mais renomados teólogos da Alemanha e do mundo, defende 

ser impossível definir racionalmente experiência religiosa 

e/ou Religião. Concordando com Otto, não definiremos o 
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que é Religião, apenas tentaremos instigar o debate sobre a 

mesma e nos aproximar de suas descrições, reconhecendo a 

todo tempo sua complexidade e que não podemos partir de 

uma única definição, todavia, que “como todo dado 

absolutamente primitivo e elementar, enquanto se admite 

que seja discutido, não se pode estritamente definir” (OTTO 

apud BAUMAN, 2013, p. 263). 

Compreendemos que a Religião/religiosidade é 

inerente ao homem. Mesmo com o advento da Modernidade 

e suas consequências, tais como: racionalidade, 

cientificismo, individualismo, desencantamento de mundo, 

tecnicismo e etc., ainda assim a Religião está intrínseca aos 

indivíduos, visto que, “seja qual for o grau de 

dessacralização que o mundo tenha chegado, o homem que 

optou por uma vida profana não consegue abolir 

completamente o comportamento religioso” (ELIADE, 

2001, p. 27).  

Todo processo de secularização1 e dessacralização2 

que a humanidade passou, com o advento da Modernidade e 

sua racionalidade, não foi suficiente para superar as 

                                                 
1 O termo secularização “Em círculos anticlericais e ‘progressistas’, tem 

significado a libertação do homem moderno da tutela da Religião, ao 

passo que, em círculos ligados a igrejas tradicionais, tem sido combatido 

como ‘descristianização’, ‘paganização’ e equivalentes [...] Por 

secularização entendemos pelo qual setores da sociedade e da cultura são 

subtraídos à dominação e símbolos religiosos” (BERGER, 2009, p. 118-

119). 
2 Segundo Houaiss, “dessacralização é desmistificação” (2001, p.1015). 

Já segundo Eliade, dessacralização “[...] caracteriza-se como experiência 

total do homem não religioso das sociedades modernas, o qual por essa 

razão sente uma dificuldade cada vez maior em reencontrar as dimensões 

existenciais do homem religioso das sociedades arcaicas” (2001, p. 14). 
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contradições próprias da humanidade e as mazelas sociais. 

Assim, a humanidade continuou a necessitar de sustentação 

para aplacar suas mais superficiais e profundas necessidades. 

Os indivíduos pós-modernos realmente “[...] precisam do 

alquimista que possa, ou sustente que possa, transformar a 

incerteza de base em preciosa auto segurança [...]” 

(BAUMAN, 2013, 221). Pois, a estrutura sociocultural 

coercitiva estabelecida pela Religião, que até então ordenava 

e dava sentido à realidade, perde sua plausibilidade. A nova 

concepção ordenadora da realidade – independência de 

escolha racional centrada no indivíduo autônomo – afeta a 

sociedade e a Religião. Esta estrutura pós-moderna de 

sociedade, em um processo dialético, relaciona-se com a 

Religião lhe ressignificando e adequando a uma nova 

demanda sociocultural. 

A Religião/religiosidade, ainda hoje, continua a se 

fortalecer e exercer influência na sociedade. Entretanto, com 

a pós-modernidade, a Religião, ao menos suas 

representações institucionais, tornou-se coadjuvante no 

debate sobre temas relevantes, tais como: ecologia, bioética, 

etc. (Cf. MARTIN, 1996, p. 33-34). Perdeu uma de suas 

principais características: definidora da totalidade social e 

individual. Porém, a humanidade prossegue vivendo 

dimensões religiosas, cada vez mais particulares e subjetivas, 

tendo como referência a própria lógica da Modernidade: a 

autonomia racional, só que desta vez com um novo 

incremento que é a autonomia emocional, compondo seu 

próprio mundo, sua realidade. Pois, na sociedade 

secularizada, a Religião não dá conta de assegurar uma 

totalização, reflexo disto é a laicização do Estado, a 
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separação das esferas civil e religiosa, a laicização do 

Direito, do lazer, da música, das artes e, particularmente, da 

ciência. A Religião não mais ordena a realidade de forma 

totalizante, contudo, continua influenciando a vida 

sociocultural e escolhas dos indivíduos (Cf. PIERUCCI, 

1997). Sendo de extrema relevância colocarmos a 

Religião/religiosidade no foco das pesquisas acadêmicas.  

Há um reconhecimento, pelas ciências humanas da 

pertinência da Religião como fator de mutação social, no 

tocante a sua capacidade de renovar-se, significar a 

realidade, agregar e estabelecer identidade. Mesmo não 

tendo o “protagonismo” que exercia no período pré-moderno 

a Religião continua exercendo papel importante na pós-

modernidade, estando presente em todas as áreas do 

desenvolvimento humano, ainda que seja de forma velada. 

Diversos autores repensaram a Religião e estão 

refletindo o fenômeno religioso, de forma que passam a dar 

sustentação para a manutenção da Religião como parte 

integrante e essencial da vida humana. Porque, mesmo com 

o “fim” da metafísica, inaugurado por Nietzsche, como 

defende Vattimo (Cf. 2007), e o advento da pós-

modernidade; mesmo com a decadência dos valores e 

verdades absolutas e universais; mesmo com todos os 

avanços técnico-científicos, a Religião continua a ser vital 

para a humanidade, sendo perceptível sua manutenção e seu 

avanço na sociedade atual, em todas as esferas da vida 

humana.  

As condições socioeconômicas do período em que 

vivemos, com a lógica capitalista de mundo, isto é, pautada 

no capital e consumo; as condições culturais e políticas 
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advindas como consequência da globalização, integrando os 

indivíduos e massificando as relações, tanto quanto 

homogeneizando os comportamentos, implicam em um 

avanço da anomia, pois uma parcela significativa dos 

indivíduos na pós-modernidade perde o sentido de suas 

vidas. Neste sentido, seguimos defendendo a importância da 

Religião no cenário pós-moderno, julgando que o 

reavivamento do fenômeno religioso se dá pelo “[...] 

significado que se reveste a Religião para grupos sociais a 

procura de uma identidade que os salve da situação de 

‘anomia’ – usando o termo de Durkheim – na qual a evolução 

do mundo tardoindustrial os jogou” (VATTIMO, 2004, p. 

108). 

A Religião é a mais importante “ferramenta” que a 

humanidade desenvolveu para combater a anomia, daí sua 

importância e persistência nos dias atuais, mesmo com o 

avanço da ciência e da técnica (Cf. BERGER, 2009). 

Reconhecemos a Religião enquanto bálsamo – conforto, 

descanso – para o sofrimento e angústia humana. A Religião 

está para além da alienação e interesses políticos, 

econômicos e sociais, embora, não desprezemos as 

interpretações que compreendem a Religião dessa forma, 

mas são somente alguns ângulos acerca da Religião, não 

podemos esquecer que a Religião é multiangular e bem mais 

complexa do que definições pontuais e específicas sobre a 

mesma, sendo simplista e reducionista só enxergar a Religião 

pelo viés econômico ou só pelo viés político e etc. 

Defendemos, inclusive, que o sofrimento é 

apaziguado pela Religião, isto por si só garante sua 

importância para a humanidade seja em qual época for: “[...] 
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a dor se torna mais tolerável, o terror menos acabrunhador, 

quando o dossel protetor do nomos se estende até cobrir 

aquelas experiências capazes de reduzir o indivíduo a uma 

animalidade uivante” (BERGER, 2009, p. 67). 

 

Retorno e reavivamento do sagrado 

 

Ainda que, na pós-modernidade, as instituições 

religiosas não possuam mais a capacidade de controlar o 

universo cultural, social e pessoal; a humanidade passou a 

vivenciar o sagrado de forma subjetiva e bem particular. Tal 

vivência é notória nas atitudes esportivas, culturais, políticas 

e etc., caracterizando-se assim por uma nova dinâmica fora 

das Igrejas, como por exemplo na política brasileira. Essa 

nova dinâmica religiosa pode ser observada, também, nas 

diversas ONGs, nas manifestações culturais, nos clubes 

esportivos, dentre outros.  

Essa relação com o sagrado é marcada por um retorno 

ao sentimento religioso, isto é, a maximização das 

experiências emocionais. Ainda que existam indivíduos mais 

crédulos e outros mais céticos, ainda assim, a Religião não é 

algo que uns têm e outros não, ela é própria do ser-humano, 

mesmo que os indivíduos não confessem um credo 

específico e/ou não se vinculem a uma instituição religiosa, 

pois, “Pela própria natureza universal dos processos 

evolutivos e mentais que estão em jogo, todos nós temos o 

equipamento que, inevitavelmente, produz as religiões, ainda 

que alguns se distanciem propositalmente de qualquer igreja 

ou credo presente em nossas sociedades” (CRUZ, 2004, p. 
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72). Os indivíduos continuam a cultivar ou se relacionar com 

o sagrado mesmo que inconscientemente. 

Não necessariamente essa vivência com o sagrado 

seja notada e o indivíduo reconheça sua dimensão religiosa, 

“[...] existem, por exemplo, locais privilegiados, 

qualitativamente diferente dos outros: a paisagem natal ou 

sítios dos primeiros amores, ou certos lugares na primeira 

cidade estrangeira visitada na juventude [...] são os ‘lugares 

sagrados’ do seu universo privado [...]” (ELIADE, 2001, p. 

28).  

O retorno da Religião (sentimento religioso), na pós-

modernidade, pode ser interpretado como uma tentativa do 

indivíduo de conviver com a incapacidade das ciências de 

darem respostas para a totalidade do real e, assim, “achar um 

sentido do mundo acessível à compreensão humana” 

(WEBER, 1922, p. 625). Ou como uma forma de combater a 

anomia (Cf. BERGER, 2009). Ou ainda, como um fenômeno 

periódico que recorre à Religião em razão de exigências de 

natureza social, visto que a Religião se caracteriza enquanto 

mediação que considera “o caráter ilimitado do desejo 

humano e explica o mundo finito, colocando-o em relação 

com o horizonte infinito de um além-mundo, que assim se 

torna parte constitutiva da própria vida terrena” (CRESPI, 

1999, p. 15).     

 

Religião e religiosidade e seus diversos ângulos 

 

O reavivamento pelo qual vem passando o fenômeno 

religioso no século XXI (Cf. ALVES, 2006) coloca a 

religião/religiosidade no foco das investigações científicas. 
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Entretanto, a concepção de Religião tem se ressignificado, à 

medida que o ângulo em que víamos a Religião foi se 

tornando múltiplo, isto é, a Religião foi sendo vista sob 

diferentes ângulos. Há um avanço substancial no pensar a 

Religião com o advento das ciências da Religião3, havendo 

convergência em entender a Religião de forma eclética, não 

absolutizada: “A verdade filosófica ou científica e a verdade 

da fé, em última instância, encontram sua unidade e sua razão 

de ser, para além das ‘diferentes faces da verdade” (SUSIN, 

2001, p. 3). 

A Religião não se retraiu na pós-modernidade, ela se 

ressignificou. A Religião e religiosidade passaram por uma 

profunda mudança, estando longe do seu fim e não perdeu 

sua importância, uma vez que o fenômeno religioso passou a 

ser interpretado e compreendido de forma transdisciplinar, 

eclética e multiangular, superando a noção simplista do que 

é Religião e/ou experiência religiosa.  

A Religião se apresenta aos indivíduos sob diversos 

ângulos, a interpretação da religião vai ser relativa ao local 

que o ser pensante está analisando e sob quais condições 

psíquicas, sociais e históricas o mesmo está submetido, 

porque, “A interpretação, mais ainda que a informação, nos 

conta o que uma coisa é. Este é certamente o caso da Religião 

[...] A Religião é um resultado da perspectiva, e pode ser 

vista de ângulos infinitos e opostos” (PADEN, 2001, p. 13). 

                                                 
3 As Ciências da Religião estudam o fenômeno religioso nos seus 

múltiplos contextos histórico, social e cultural. Partindo da contribuição 

dos diversos instrumentais teóricos, oriundos das ciências humanas, 

procura, de forma interdisciplinar, analisar as diferentes manifestações, 

nas suas múltiplas contextualidades, que as religiões assumem na sua 

relação com a cultura e a sociedade. 
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Logo, os mestres da suspeita: Freud, Marx e 

Nietzsche parecem que se equivocaram na forma como 

trataram e sentenciaram a Religião em suas épocas. Eles 

tiveram uma atitude normativa demais em relação a religião, 

não pesquisaram de forma sistemática o modo que cultura e 

religião se entrelaçam. “São pensadores que não apenas 

estabeleceram uma crítica a religião, como também a viram 

como uma doença, tanto do indivíduo como da humanidade. 

Mais que supérflua, a religiosidade seria, assim, altamente 

deletéria à autenticidade do humano” (CRUZ, 2004, p. 46).  

Contudo, é inegável que ambos, os pensadores 

citados acima, deram uma contribuição valorosa para o 

entendimento da Religião, porém, se tratava de mais um dos 

inúmeros ângulos possíveis para se observar o fenômeno 

religioso. A exemplo da psicanálise, Carl G. Jung abordou a 

Religião de uma forma completamente diferente de Freud. 

Ele destaca o papel da Religião no desenvolvimento dos 

símbolos nas culturas e no processo formativo do 

inconsciente coletivo dos grupos humanos, assim, tradições 

religiosas, e mesmo os dogmas e símbolos religiosos, 

atestam profundas verdades do psiquismo humano. Por essa 

teoria, Jung recebe hoje grande atenção no cenário religioso 

(Cf. CRUZ, 2004), sendo um psicanalista que enxerga a 

Religião sob um ângulo totalmente diferente do ângulo que 

Freud a observou, em ambos os casos se trata de 

psicanalistas, de uma mesma ciência, que enxergam a 

Religião de formas diferentes. 

São inúmeras as intepretações sobre o fenômeno 

religioso, que somadas podem nos ajudar a entender e 

enfrentar a crise que estamos vivenciando na pós-
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modernidade, pois, ao passo que entendemos que a Religião 

é importante e um refúgio para os sofrimentos humanos, 

assim como a arte, esporte e etc., também compreendemos 

que a Religião carrega em sua natureza, porque assim foi 

constituída, um elemento perigoso e nocivo para a 

humanidade: a alienação. A Religião é uma força contra a 

anomia, porém, em igual proporção, a mesma é uma 

importante força de alienação e este “[...] tem sido um preço 

pago pela consciência religiosa em busca de um universo 

humanamente significativo” (BERGER, 2009, p. 113). 

Porém, nos recusamos a igualar Religião e alienação. 

Nesse sentido, nos afastamos da perspectiva de alienação 

defendida tanto por Marx, quanto por Feuerbach, pois a 

alienação não é puramente estar alheio à realidade, pois, 

também funciona como um obstáculo a anomia (Cf. 

BERGER, 2009). Compreendemos que a alienação “[...] é 

um processo pelo qual a relação dialética entre o indivíduo e 

seu mundo é perdida para a consciência. O indivíduo 

‘esquece’ que este mundo foi e continua a ser coproduzido 

por ele. A consciência alienada é uma consciência que não é 

dialética” (BERGER, 2009, p. 97). A Religião, por sua vez, 

age modificando a sociedade mesmo sendo ela produto desta 

mesma sociedade, há uma relação dialética. Portanto não se 

trata, necessariamente, de alienação. 

Nos opomos a noção determinista da Religião, pois a 

Religião não é apenas consequência dos processos sociais, 

“[...] a mesma atividade humana que produz sociedade 

também produz a Religião, sendo que a relação entre os dois 

produtos é sempre dialética” (BERGER, 2009, p. 61). A 

Religião aliena a humanidade, contudo, também age nesta 
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mesma humanidade em um processo libertário e de 

desalienação, a exemplo: destituindo instituições que foram 

legitimadas pela própria Religião. A Religião provoca tanto 

a destruição, quanto a sustentação de qualquer status quo.  

Entendemos a Religião como uma importante forma de 

“falsa consciência” (Cf. BERGER,2009).  

Buscamos compreender a Religião sob nova 

perspectiva, um novo ângulo, entendendo-a não mais, só 

como alienação, e sim, como condição existencial de 

combate à falta de sentido e importante mecanismo de 

construção de significados e sentidos. Pela 

Religião/religiosidade é possível perceber a construção e 

desconstrução de valores, bem como a criação e/ou recriação 

de sentido e significado, em um eterno devir. É a 

Religião/religiosidade se metamorfoseando, assim como os 

valores se metamorfoseiam, em um ciclo criativo de devir. 

Uma Religião/religiosidade que se atesta e verifica na 

história, em um perene devir, não mais presa ao absolutismo 

de explicações metafísicas. Isso explica o porquê de a 

Religião persistir nos dias atuais e da religiosidade estar em 

expansão com os indivíduos cada vez mais religiosos. 

São vários os pensadores que compreendem a 

importância da Religião e superaram aquela visão antiquada 

e ortodoxa de que a Religião é algo negativo que impede o 

progresso humano, que ela é, somente, alienação, psicose e 

repressão, estando atrelada ao poder político e sendo essa a 

sua razão de existir. Por exemplo, Foucault, embora 

timidamente, também reconhece a importância da Religião, 

mesmo sendo um crítico da Religião metafísica. Ele se opõe 

ao platonismo e a qualquer tipo de verdade que se 
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fundamente na metafísica – neste caso concordando 

integralmente com Nietzsche –, mas consegue enxergar a 

Religião para além das interpretações negativas sobre a 

mesma. 

Para tal, devemos desmistificar, através da 

racionalidade, qualquer verdade que viesse a se caracterizar 

como absoluta e universal. Devemos nos opor a uma 

verdade, racional ou não, que outorgue um modo único de 

interpretar a realidade. No tocante a Religião, não podemos 

interpretá-la somente através dos ângulos positivos, mas, 

também, através dos ângulos negativos, negando qualquer 

possibilidade de se dogmatizar a verdade como única e 

absoluta em sua plenitude.  

Em determinados contextos históricos é possível que 

a Religião ofereça uma possibilidade de uma prática anti-

subjetivante e anti-hegemônica a partir de seu aparato 

discursivo – um contradiscurso à corrente hegemônica. 

Podemos interpretar o fenômeno religioso, também, como 

uma resistência a uma determinada ordem científico-

discursiva, isto é, a Religião se apresenta como um autêntico 

contra discurso da ordem hegemônica que se impõe 

socialmente (Cf. FOUCAULT, 1997).  

Desta forma, a Religião entendida como 

possibilidade de resistência, torna-se positiva, não 

significando que toda e qualquer forma de manifestação 

religiosa tenha pretensão de resistir à dominação. Conforme 

Foucault: 

 

Em lugar de ver nessas práticas religiosas 

um fenômeno residual de crenças arcaicas 

ainda não desaparecidas, não serão elas uma 
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forma atual de luta política contra a 

medicalização autoritária, a socialização da 

medicina o controle médico que se abate 

essencialmente sobre a população pobre; 

não serão essas lutas que reaparecem nessas 

formas aparentemente arcaicas, mesmo se 

seus instrumentos são antigos, tradicionais e 

supõem um sistema de crenças mais ou 

menos abandonadas? O vigor dessas 

práticas, ainda atuais, é ser uma reação 

contra essa social medicine, medicina a 

serviço de uma classe, de que a medicina 

social inglesa é um exemplo (1998, p. 96-

97). 

 

Reafirmando esta certeza da importância da 

religião/religiosidade para melhor compreendermos a 

contemporaneidade, bem como destacando a mesma como 

parte central da vida humana, nos lançamos a coloca-la em 

foco e discorrermos sobre essa de forma a apresenta-la como 

parte essencial da condição humana. Neste sentido, o livro 

em questão vem trazer diversos diálogos que colocam a 

religião/religiosidade em destaque, aguçando nos leitores o 

interesse por essa área tão fantástica da vida humana. 

No primeiro momento discutiremos o que certamente 

é um dos temas centrais no campo religioso: a morte. 

Segundo Schopenhauer (2004) ela é a musa sublime da 

filosofia: “A morte é propriamente o gênio inspirador, ou a 

musa da filosofia, e por isso Sócrates a definiu como 

‘preparação para a morte’. Sem a morte, seria mesmo difícil 

que se tivesse filosofado” (2004, p. 23). Se não pudemos 

dizer que ela é a musa inspiradora da filosofia, assim como 

Schopenhauer, ao menos podemos colocá-la como parte vital 

para a persistência da religião/religiosidade nos dias atuais, 
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mesmo com advento da ciência e toda tecnologia. Para 

Eduardo Cruz “A religião provê conforto: as explicações 

religiosas tornam a morte mais suportável” (2004, p 37). 

Como nos alerta Anderson Mendes, com uma 

apurada análise acerca da morte em Levinas, um dos maiores 

pensadores da contemporaneidade, “Tanto o infinito quanto 

a morte são temas próprios dos estudos sobre religião, mas 

também presentes na filosofia” (2019, p. 34), concluindo 

que: “tempo e morte já são temas subordinados à busca por 

significado que possui o ser do ente, uma busca que é 

curiosidade de explorador, que ao mesmo tempo é essencial 

ao homem” (2019, p. 35). 

Em seguida passearemos no âmbito da relação entre 

política e religião, basta um breve olhar sobre o campo 

religioso brasileiro e a atual composição política no 

parlamento brasileiro, com a bancada evangélica, bem como 

a participação bem mais efusiva de setores das diversas 

igrejas na participação política no Brasil, ou mesmo as 

atuações e manifestações políticas da CNBB para 

compreendermos a extrema relevância da religião no cenário 

político de quaisquer países do mundo. Flávio Cavalcante de 

forma brilhante discorre sobre o uso do discurso religioso 

para eleições de políticos brasileiros, que usam da fé, 

sobretudo, do povo pobre para manipulá-los a favor de seus 

interesses mais vis e particulares. Segundo Cavalcante, tanto 

o ativismo religioso, que se manifesta na política e mídia 

repercute na disputa do poder institucional, “exercendo 

maior influência sobre questões de interesse da igreja 

católica e das doutrinas evangélicas. Fica evidente que a 

desprivatização do religioso resultou em uma presença cada 
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vez maior de representantes religiosos na política partidária 

e na esfera pública” (2019, p. 78-79). 

Como vimos, a religião/religiosidade sofreram 

transformações e, consequentemente, essas transformações, 

em um processo dialético, geraram mudanças no cotidiano 

dos indivíduos, tanto na esfera pública quanto na esfera 

privada de suas vidas, transformações no processo de 

subjetivação e valores. Um olhar inovador sobre o 

entendimento da religião, religiosidade e espiritualidade é 

proposto neste livro por Fábio Lau, que se compromete com 

maestria legar ao leitor um singelo e maduro conceito e 

relacionamento entre religião, religiosidade e 

espiritualidade. Para ele, A espiritualidade é em si um termo 

que comumente é associado à religião ou à religiosidade e, 

neste sentido, o mesmo se propõe a passear sobre esses 

conceitos discorrendo sobre os mesmo de forma a facilitar o 

entendimento dos leitores. Lau defende que, 

 

Vaticinou a nossa vã filosofia que a ciência 

esfacelaria a religião e a religiosidade como 

a ídolos antigos com a mesma facilidade 

com que as crianças destroem seus castelos 

de areia. Ledo engano. Há algo de suma 

importância para manutenção de crenças e 

fé que as tornam tão imortais quanto suas 

divindades. No advento da pós-

modernidade fortificara-se a necessidade de 

se crer em algo para além do entendimento 

científico. Vertiginosamente multiplicaram-

se as experiências religiosas no ermo vazio 

da razão (2019, p. 93). 
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Reafirmando a importância de discutirmos 

religião/religiosidade e investigarmos a fundo a sua 

influência na vida humana, tanto na atualidade como o foi no 

passado. Esse olhar sobre as origens da religião é de extrema 

relevância para todos nós, porventura, não é à toa que um dos 

capítulos deste livro é dedicado a entendermos a religião em 

tempos passados, para assim compreendermos mais 

nitidamente a influência da religião/religiosidade nos tempos 

atuais. Quem ficou responsável por essa complexa, porém 

grata missão foi Eduardo Rios que nos trouxe sua 

investigação sobre “A gênese do protestantismo no Brasil”, 

nos legando um importante escrito para compreendermos a 

expansão dos evangélicos na atualidade no campo religioso 

brasileiro, bem como, por exemplo, sua efetiva expansão e 

atuação na política e espaços midiáticos no Brasil. Segundo 

Rios, 

 

Vivemos numa época de intensos debates 

religiosos, ou melhor, de realidades que 

apontam para uma interferência religiosa 

dentro de inúmeros contextos, sejam de 

conflitos e/ou da presença humanitária em 

trabalhos de cunho social em todo o mundo. 

É perceptível a ação elementar do sagrado 

interagindo com diversas realidades 

vigentes. O cientista religioso surge, então, 

como elemento agregador de análise desse 

cenário, possibilitando sua inteligibilidade, 

conferindo-lhe significados e possibilidades 

de compreensão e atuação nessa contextura 

(2019, p. 67). 
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Nesse sentido, Rios reafirma a importância de 

dialogarmos, investigarmos e produzirmos sobre 

religião/religiosidade, como forma de nos entendermos 

melhor e superarmos as mazelas atuais, tendo na religião não 

empecilho, e sim, ferramenta para alcançarmos uma 

sociedade mais justa, equilibrada e igualitária. 

Assim como Rios, Elaine Santos lança um 

inquietante olhar investigativo para o passado e nos 

presenteia com uma bela reflexão sobre os métodos do 

médico italiano César Lombroso, um dos maiores 

investigadores da Antropologia Criminal no início do século 

XX, que diagnosticava os possíveis delinquentes daquela 

época através de suas características físicas, tais diagnósticos 

eram advindos das manifestações mediúnicas de Lombrozo. 

Segundo Santos, 

 

Suas céticas pesquisas acadêmicas se 

debruçaram no espiritismo por quase uma 

década e desenvolveram uma série de 

artigos científicos sobre possessão, hipnose 

e mediunidade. Lombroso tratou de 

proceder estudos nos manicômios italianos 

que duraram mais de uma década. Isso com 

o intuído de “desmascarar” o charlatanismo 

dos médiuns. Na obra O Homem 

Delinquente, a qual tornou Lombroso uma 

referência intelectual do século XIX, critica 

que criminosos se aproveitaram da religião 

cinicamente e deturparam o sentimento 

religioso atávico da pureza e bondade. Onde 

‘hoje, aliás mais do que nunca, a religião 

degenerou de sua pureza primitiva, de sua sã 

moral, terminando por se acomodar a todos 

os excessos’ [...] Entretanto, foi vencido que 

os fenômenos paranormais que tanto 
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investigava eram mediunidades reais. 

Catalogou as manifestações mediúnicas 

como ideologia dos degenerados morais e 

voltou seu olhar para a corrente religiosa 

kardecista (2019, p. 156). 

 

Ainda para reforçar a necessidade de discorremos 

sobre religião/religiosidade escrevemos um texto, para 

apimentar os debates religiosos, sobre um dos mais 

influentes pensadores da contemporaneidade e um dos mais 

polêmicos e controversos filósofos que já se viu, discutimos 

o filósofo da “morte de Deus”, nos debruçamos sobre a 

crítica de Nietzsche ao cristianismo que se seguiu após a 

morte de Jesus. Uma crítica ao cristianismo de Paulo e um 

novo olhar de Nietzsche em relação a Jesus. Concretizando 

o que nos predispusemos a fazer, todos os autores e autoras 

que participaram da construção deste livro: instigar o debate 

e estudos acerca da religião; colocar a religião em foco! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Religião/religiosidade contribui para a 

compreensão da atualidade, esta realidade pós-moderna. Ela 

é uma aliada para convivermos com o advento da pós-

modernidade, pois nos compreenderemos melhor e, com 

auxílio da Religião, conseguimos significar, mesmo que 

parcialmente, nossa condição pós-moderna. A Religião e/ou 

religiosidade dota a vida dos indivíduos de significado, 

proporciona ambiente de socialização, insere os indivíduos 

em um dado grupo social e etc. A Religião faz contato com 

a essência humana, isto é, “a relação do homem com o 

sagrado [...] pode desempenhar um papel extremamente 
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importante na crise em que vivemos. A crise do homem 

moderno é certamente religiosa, à medida que elas são um 

despertar consciente da ausência de significado” (ELIADE, 

2001, p. 148). 

Estamos vivendo um intenso avivamento religioso, a 

religiosidade perpassa a cultura, visto que a Religião é 

inerente à maneira humana de estar no mundo (Cf. 

BAUMAN, 2013). São inúmeros os autores que teorizam 

sobre a importância da Religião e sua persistência, para não 

falar crescimento no mundo pós-moderno, como por 

exemplo, Foucault, Bauman, Berger, Eliade, Cruz, Otto, 

Paden, Vattimo e tantos outros que não conseguirei citar 

neste capítulo. 

A Religião e/ou religiosidade é parte integrante do 

universo humano de significações e como tal deve ser 

compreendida e respeitada e ocupar um lugar de destaque 

nas pesquisas acadêmicas, pois é refúgio existencial para 

inúmeros indivíduos, que não necessariamente a enxerguem 

de forma alienada, fanática, desprovida de intelectualidade, 

apartada da realidade e como explicação última e absoluta da 

realidade. 

Seguimos defendendo que a Religião/religiosidade 

está para além de interpretações exclusivistas e reducionistas 

e por isso merece mais atenção da academia, “conhecer 

religião e falar sobre ela é tão importante hoje quanto no 

passado, mesmo que os termos da discussão tenham 

mudado” (CRUZ, 2004, p. 10). Pois, como vimos, a Religião 

é a mais eficiente ferramenta humana para combater a 
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anomia, é uma poderosa força de nomização,4 dotando a 

realidade e a existência humana de significados e sentidos. 

Ela é uma resposta à necessidade dos indivíduos de significar 

sua existência e o universo a sua volta. No entanto, 

entendemos que esse argumento sobre o qual discorremos 

neste livro, sobre a Religião, é somente mais uma 

interpretação, mais um ângulo para se enxergar a mesma, 

somando-se a todos os demais ângulos e interpretações, 

inclusive as interpretações “negativas e críticas sobre a 

Religião/religiosidade. Por esse motivo, não podemos 

simplesmente descartar a Religião como se fosse algo 

desnecessário, devemos refletir sobre as diversas 

interpretações e ângulos acerca da mesma, para 

compreendermos sua importância e sua dimensão na 

constituição da vida humana. 

Estudos empíricos do fenômeno religioso podem 

proporcionar soluções aos problemas vivenciados na pós-

modernidade, pois, “[...] a tomada de consciência por via 

religiosa seria capaz de inspirar a participação mais ampla da 

população no delineamento de soluções econômicas, sociais 

e políticas [...]” (CAMARGO, 1973, p. 16). Esta crença é 

consequência do advento das Ciências Sociais e a partir de 

uma ótica acerca da Religião que leva em consideração o 

pensamento de Nietzsche: enxergando a Religião não mais 

de forma metafísica, e sim sob uma ótica racional e histórica. 

Considerando-a um fenômeno humano.  

Persistimos afirmando que estamos vivenciando uma 

retomada das manifestações religiosas, um retorno ao 

                                                 
4 Dotar de sentido, ordenar o caos. 
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sagrado, mas que se caracteriza por particularidades próprias 

da pós-modernidade: uma Religião que persiste ao “fim” da 

metafísica, a modernização de mundo e ressignificação da 

realidade. Isto pode ser visto em escala mundial. A 

contemporaneidade é marcada por uma proliferação e 

politização de comunidades de fé e tradições religiosas. Urge 

um desafio com este reavivamento da Religião: uma crítica 

fundamental a auto compreensão pós-metafísica e pós-

religiosa, a partir do processo de Modernidade característico 

do Ocidente (Cf. OLIVEIRA, 2013). Nietzsche renega 

revisar a razão e conceituá-la, acolhendo o que seria o 

contraponto da razão, isto é, o mito (HABERMAS, 2000, 

p.124). Pois para ele, “Sem o mito, porém, toda cultura perde 

sua força vital sadia e criadora: só um horizonte cercado de 

mitos encerra em unidade todo movimento cultural” 

(NIETZSCHE, 1997, p.135).  

 Há um grande boom da religiosidade no mundo atual, 

atestando a importância da religiosidade para a humanidade. 

Como vimos, a Religião, enquanto instituição, até teve seu 

poder diminuído, perdeu parte do seu controle em influenciar 

os rumos da sociedade e o cotidiano dos indivíduos, porém, 

a religiosidade continua presente e com força neste cenário 

pós-moderno. Os indivíduos pós-modernos continuam 

religiosos, mesmo que não sejam ligados, necessariamente, 

a uma instituição religiosa ou professem um único credo, 

mas, a religiosidade persiste no universo psíquico, social e 

cultural dos indivíduos na contemporaneidade, logicamente, 

é uma forma diferente de vivenciar a Religião e isto se dá 

pela influência da filosofia nietzschiana que, para além dos 
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livros e da academia, se difundiu na cultura de nossa época, 

mesmo que as pessoas não tenham ciência disso. 
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CAPÍTULO 2 
 

LEVINAS: EMOÇÃO DIANTE DA MORTE, O INFINITO 
E O PENSAR ALÉM DO SER 

 

 

Anderson Fernando Rodrigues Mendes 

 

INTRODUÇÃO 

 

Abordaremos aquilo do que trata Emmanuel Levinas 

a respeito da emoção diante da morte, da ideia do infinito e 

do próprio infinito, aqui fazendo um diálogo com a filosofia 

cartesiana e por último uma reflexão sobre a intenção 

levinasiana de superar o egoísmo do Dasein na obra 

heideggeriana principal, Ser e Tempo (1927), e refletir sobre 

um ser que pensa e que é responsável pelo Outro.  

Tanto o infinito quanto a morte são temas próprios 

dos estudos sobre religião, mas também presentes na 

filosofia. Emmanuel Levinas é um filósofo que estabelece 

um diálogo entre razão e as escrituras sagradas do judaísmo, 

por isso a ética judaica está bastante presente na filosofia 

levinasiana. O altruísmo presente nas obras bíblicas hebreias 

e das interpretações talmúdicas dos grandes rabinos após a 

Grande Diáspora do século I em diante somado às 

experiências traumáticas diante da perseguição nazista 

inspira Levinas a tratar de temas intrigantes para a reflexão 

religiosa, inclusive sobre a morte, o medo e o que nós 

compreendemos sobre o infinito.  
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Tratarei aqui de forma sintética das referidas questões 

baseando-me nas obras de Levinas como Totalidade e 

Infinito (1961) e Díos, la muerte y el tiempo (1998), citando-

os como TI e DMT respectivamente, bem como alguns dos 

principais comentadores levinasianos. 

 

A emoção diante da morte em Levinas  

 

Para Levinas, tempo e morte já são temas 

subordinados à busca por significado que possui o ser do 

ente, uma busca que é curiosidade de explorador, que ao 

mesmo tempo é essencial ao homem (1998, p. 60). No 

entanto, é no passo irremediável do aproximar da minha 

morte que se tem a ideia de seu movimento de aproximação. 

Talvez o melhor seria não pensar na minha morte, ou ainda, 

não conhecer sobre a minha morte. Parece-nos que quanto 

mais se conhece sobre a morte mais ela nos cerca. E como 

temos conhecimento de nossa morte? Levinas responde, 

“minha morte não se deduz, por analogia, da morte dos 

outros; inscreve-se, isso sim, no medo que posso ter para o 

meu ser” (2008, p. 230). 

Mas é de saber comum que tanto a tradição filosófica 

quanto a religiosa interpretam a morte ou como passagem ao 

nada, ou como passagem a uma existência que é outra, que 

continua e se estende num novo contexto. Também, na 

morte, nasce uma alternativa tanto para o ser quanto para o 

nada, como se o morrer desse a resposta final sobre ambos. 

Como nada, Levinas ilustra através da história de Caim que 

mata seu irmão Abel, talvez com o saber de que a morte é 

desaparecimento empírico, o deixar de existir. O assassínio 
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é, em si, a alternativa que reduz o Outro ao nada, aqui, a 

morte é sua alternativa e resposta (2008, p. 229-230).  

Quando estamos diante de uma pessoa que está 

morta, sua imobilidade nos estarrece, talvez pelo silêncio 

profundo a que foi submerso aquele que antes vivia. Silêncio 

este que parece escancarar diante de nós a hora inevitável de 

um dia parar de viver dentre os outros.  Levinas afirma que: 

 

O ‘conhecimento’ do ameaçador antecede 

toda a experiência racionalizada sobre a 

morte de outrem – o que, em linguagem 

naturalista, se exprime como conhecimento 

instintivo da morte. Não é o saber da morte 

que define a ameaça, é na iminência da 

morte, no seu irredutível movimento de 

aproximação, que originalmente consiste a 

ameaça, que se profere e se articula, se assim 

podemos exprimir-nos, o ‘saber da morte’. 

O medo mede esse movimento (2008, p. 

230). 

 

Para Levinas a ameaça não vem de um ponto exato 

do futuro, de uma espécie de último ato da vida que, de uma 

forma ou de outra, chegará. O não conhecer desse último 

instante não o caracteriza, como se a alternativa de o 

conhecer me trouxesse poder de assim superá-lo. 

Impossibilidade atemorizante porque a morte não se retém 

em qualquer horizonte que eu possa, enfim, dominá-lo. Ao 

contrário, ela que me apanha de repente sem ao menos 

deixar-me a hipótese de luta, pois, assim, segundo Levinas, 

eu me apodero daquilo que me agarra enquanto estou lutando 

(2008, p. 230-231). 
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A ideia do infinito e o Infinito: Descartes e Levinas 

 

Falar em infinito na filosofia levinasiana é pensar 

numa oposição à totalidade. Tomamos como base para tal 

reflexão a obra Totalité et Infini (1961), que representa um 

marco na história das publicações filosóficas de Levinas. 

Segundo Nunes (1993, p. 22), na referida obra, nosso 

filósofo se reflete sobre os dois principais sistemas 

filosóficos que percorre toda a abordagem em Totalité et 

Infini. Ela mesma antecipa como Levinas aborda esses dois 

sistemas, a Totalidade e o Infinito. A autora afirma: 

 

À totalidade Levinas opõe o Infinito, a 

infinidade; o infinitamente infinito que é 

Outrem. Ao ser, Levinas opõe a 

transcendência. A um egoísmo, se opõe um 

Altruísmo. Trata-se de passar do Mesmo ao 

Outro. Esta passagem dá-se na relação face-

a-face; é aqui que a transcendência e o 

Infinito se manifestam (1993, p.22). 

 

A totalidade é atribuída por Levinas ao egoísmo da 

filosofia ocidental que reservou à razão um lugar de 

majestade.  Nosso filósofo ilustra os dois sistemas filosóficos 

através de dois personagens, Ulisses e Abraão. Ulisses, que 

ao deixar sua terra, sempre deseja retornar, é a ilustração para 

o sistema da totalidade; já no sistema do infinito, Levinas 

ilustra, através do personagem bíblico Moisés, o qual deixa 

sua terra e vai para o lugar que Deus lhe mostrara, e que 

recebe em sua tenda os estrangeiros desconhecidos, 

prostrando-se diante deles. O que de fato se quer com essa 

ilustração é elucidar o egoísmo do sistema da totalidade, que, 
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ao sair, retorna e se tranca em si mesmo, em oposição ao 

infinito que prevê o esvaziamento de si mesmo e a abertura 

ao Outro e tudo o que for de desconhecido em seu 

acolhimento (NUNES, 1993, p. 22).  

Pois bem, Levinas quer com isso denunciar todo o 

egoísmo que carrega o sistema filosófico que, por muito 

tempo, priorizou o ser em detrimento do Outro, numa 

filosofia desde Parmênides até Hegel, Husserl e Heidegger, 

nosso filósofo se coloca contra uma ontologia como 

filosofia. É se aproximando de um grande mestre, que 

Levinas dá-se conta da oposição à ideia de totalidade, através 

da filosofia de Franz Rosenzweig. Nele a ontologia tem 

sentido de um imperialismo e um egoísmo (NUNES, 1993, 

p. 23). Levinas, em relação ao egoísmo da ontologia como 

filosofia, afirma a seguir: 

 

A relação com o ser, que atua como 

ontologia, consiste em neutralizar o ente 

para o compreender ou captar. Não é, 

portanto, uma relação com o outro como tal, 

mas a redução do Outro ao Mesmo. Tal é a 

definição da liberdade: manter-se contra o 

outro apesar de toda a relação com o outro, 

assegurar a autarcia de um eu. A 

tematização e a conceptualização, aliás 

inseparáveis, não são paz com o Outro, mas 

supressão ou posse do Outro. A posse afirma 

de fato o Outro, mas no seio de uma negação 

da sua independência (2008, p. 32). 

 

Então, para Levinas, a ontologia como filosofia, 

especialmente a ontologia heideggeriana, é uma tirania do 

poder. Será na oposição deste egoísmo e violência que ele 

propõe o Infinito como base para o seu sistema filosófico.  
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Essa ideia do infinito não é nova, vem da filosofia de 

Descartes que, segundo Nunes (1993, p. 24), é marca de 

Deus na sua obra e estrutura constitutiva do ser humano. 

Levinas utiliza-se da ideia do infinito cartesiano nas relações 

humanas, em especial na relação com o Outrem. Diante 

disso, Nunes questiona em que medida a aplicação da ideia 

do Infinito e a relação do Outrem é cartesiana? Ela responde 

que: 

 

Descartes escreve uma situação onde existe 

uma prioridade da ideia do infinito em 

relação à ideia do ser e em relação à 

ontologia. Parte do cogito, vai do cogito ao 

mundo, passando pela ideia do infinito. O eu 

que pensa tem uma relação com algo que 

ultrapassa, algo que ele não pode conter e do 

qual é separada. A ideia do infinito é uma 

ideia excepcional, já que o ideatum 

ultrapassa a sua ideia. Quando se pensa a 

ideia de infinito, a distância que separa a 

ideia do ideatum ultrapassa em larga medida 

a ideia do simples objeto, ‘visa aquilo que 

não se pode abraçar, e neste sentido 

precisamente infinito’. O infinito é a 

desmedida entre a ideia e o ideatum; é a 

própria Transcendência [...] (NUNES, 1993, 

p. 25). 

 

Em outras palavras, a ideia do infinito é relação com 

uma realidade que nos transcende, que não pode ser 

objetivada e nem objetivante, marca da filosofia levinasiana 

contra a constante tentativa de racionalizar todos os temas, 

inclusive a ideia do infinito. Não se pode objetivar a ideia do 

infinito porque ela não é o objeto do pensamento filosófico 

em Levinas, isso porque o infinito é o conteúdo que 
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ultrapassa a ideia que temos dele, transcendência (NUNES, 

1993, p. 25).  

Antes de Levinas, outros filósofos abordaram o tema 

do infinito. Além de Descartes, Kant considerava a ideia do 

infinito como um ideal da Razão, ele projetava o finito num 

além, como algo que deveria completar, numa espécie de 

necessidade que o infinito tem no finito para poder 

completar-se infinitamente. Em Heidegger, o tema também 

é desenvolvido a partir do finito, isso porque a consciência 

do limite não surge no homem através da ideia do infinito. 

Hegel, por sua vez, retoma Descartes no que se refere à 

positividade do infinito, mas também exclui o infinito como 

um totalmente outro e assim já o limita. Nas filosofias 

tradicionais, Levinas aponta para uma filosofia do 

simplesmente finito, como em Heidegger, ou filosofia do 

mau infinito, como em Hegel. Assim nosso filósofo de 

Kaunas prefere o retorno a Descartes e Platão, pois eles não 

procuram incluir o infinito no todo, mas, em contrapartida, 

mantêm a transcendência do infinito (NUNES, 1993, p. 25-

26).  

A ideia do infinito cartesiano levou Levinas à 

admiração, principalmente pela necessidade de passar a ideia 

do infinito para chegar ao concreto e ao mundo. Para 

Descartes, o infinito tornou-se impensável, cuja única forma 

de se relacionar com ele seria através da contemplação e 

adoração, então a relação com a ideia do infinito tornou-se 

pessoal, segundo NUNES (1993, p. 26), porque tornou um 

rosto. A autora continua dizendo que Levinas chegou a quase 

abusar do texto de Descartes, utilizando-o como princípio 

para justificar a primazia da moral. Para a filosofia 
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levinasiana, a ideia do infinito é “relação social”, relação 

com Outrem, que não é meu igual e nem meu irmão, mas 

meu Senhor e Mestre, que me olha de cima a baixo na sua 

altura e majestade, baseada em sua infinidade. Essa relação 

nada mais é que o infinito no finito (NUNES, 1993, p. 27). 

Se, para Descartes, a ideia do infinito e o próprio 

infinito vêm do sujeito que se interroga sobre sua própria 

finitude, Levinas aborda o infinito como exterior ao sujeito, 

vem de fora, é pura exterioridade que se produz na relação 

com o rosto do Outro, uma exterioridade total. A ideia do 

infinito é proporcionada pelo desejo, um desejo metafísico 

(NUNES, 1993, p. 30-31). Pelizzoli diz que: 

 

A ideia do infinito, importante e central 

noção da filosofia de Levinas, tem a função 

de ‘descrever’, de servir de paradigma 

teórico para a relação entre o Mesmo e o 

Outro na qual se mantém a exterioridade dos 

interlocutores, assegurando a um cogito a 

sua transcendência, sem que a totalidade 

exerça integração (1994, p.79). 

 

Como vimos antes, Levinas pensa o infinito que não 

é constituído pelo finito, cuja alteridade mantém a 

exterioridade. A relação Mesmo-Outro mantém os seres 

independentes e aponta para a infinitude do infinito, ou seja, 

a sua medida. Pelizzoli (1994, p. 80) afirma que “a 

transcendência que a ideia do infinito sugere não é uma 

transcendência ao modo das religiões (‘onde se mergulha no 

ser para o qual se caminha’)”. Assim como em Descartes, 

Levinas apresenta uma cena na qual eu e Deus somos dois 

momentos distintos e não se confundem, assim como o 
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Mesmo e o Outro que não se unem numa totalidade. Assim 

é uma relação que é antes da intencionalidade objetiva, com 

alguém que não posso dominar ou conter. 

Ribeiro Junior (2008, p. 448) diz que “ao eu é concedido 

pensar na ideia do infinito na situação ética”, para ele, 

Levinas concebe a ideia do infinito como desejo do eu pelo 

outro. Mais uma vez, como foi dito em linhas anteriores, a 

filosofia levinasiana desenvolve seu pensar filosófico sobre 

as bases da ética no relacionamento face a face, a ética 

também é o ponto crucial para se compreender também o que 

Levinas apresenta como a ideia do infinito e o próprio 

infinito.  

Para Ricardo Timm de Souza (1999, p. 80), os 

modelos de filosofias que estavam em destaque no século 

XX já haviam chegado a sua maior maturidade, fato que 

possibilitou o grande momento da filosofia levinasiana no 

que se refere ao modelo filosófico em que a Ética substituiu 

a Ontologia no lugar mais importante do filosofar. O infinito 

ético de Levinas será sistematizado pela primeira vez no 

artigo La Philosophie et l’Idée de l’Infini de 1957. Neste 

trabalho, nosso filósofo faz uma introdução acerca do 

Infinito como “a primeira instância de substituição da 

Ontologia pela Ética”. 

Como já vimos, Levinas busca em Descartes a raiz de 

sua compreensão acerca do Infinito, mas isso não ocorre de 

forma total, pois, entre os dois filósofos, existem algumas 

distinções em ambas as abordagens filosóficas. Para nosso 

filósofo, é fato que exista uma ideia de infinito que seja 

exterior ao sujeito, ou seja, não venha do sujeito, assim como 

na filosofia cartesiana – o modelo formal do Infinito segundo 
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Levinas -, no entanto, o que separa os dois teóricos está 

delimitado no tema do inatismo da ideia de Descartes sobre 

o Infinito, que se contrapõem no conteúdo e no sentido ético 

do Infinito na filosofia levinasiana (SOUZA. 1999, p. 82). 

A ideia do Infinito na filosofia cartesiana é uma ideia 

de fronteira, um pensar mais do que pode, pensando no limite 

da coerência racional tradicional, ou seja, a última ideia 

possível com que o pensar racional se depara em seu limite, 

contra sua própria insuficiência. Até aí, Levinas se coloca de 

acordo com Descartes, e chega a ser até sua inspiração, 

devido essa ideia significar, para nosso filósofo, um romper 

com a Totalidade pensante do mundo. Não só isso, mas, o 

“ponto de contato entre o mundo e o extra-mundo não 

simplesmente racional”. Para Levinas, esse esquema deve 

continuar conservado, mais ainda, na superação dele mesmo, 

através da superação da ideia de inatismo na abordagem 

cartesiana (SOUZA. 1999, p. 85). 

Onde, porém o sujeito teria uma real experiência com 

o Infinito? Segundo afirma Bonamigo (2005, p. 95), é na 

acolhida do rosto do Outro onde nos deparamos com o 

Infinito. Para Lévinas, o rosto não é algo cuja chegada 

consigamos adiantar, visto que ele simplesmente advém, e 

todo esse mistério no face a face revela a ideia de Deus. 

Podemos compreender o motivo de, para a filosofia 

levinasiana, o rosto do outro ser o início da Ética. Lá é onde 

está expresso o mandamento “não matarás!”, onde a 

vulnerabilidade do rosto caracteriza sua maior resistência 

contra a violência (BONAMIGO, 2005, p. 95-96). 
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O Êxodo do Ser ao Outro: Levinas para além de Heidegger 

  

Uma das mais fundamentais críticas de Levinas a 

Heidegger é a impossibilidade de pensar para além do ser. O 

ser, na filosofia hedeggeriana, não é só fundamental, é 

preciosa para a compreensão de todo o desenvolvimento 

ontológico para uma totalização do ser, como vimos 

anteriormente. Não obstante, Heidegger parece reduzir a 

relação com o Outro à reflexão ontológica, e isso é pura 

oposição ao pensamento levinasiano.  

O tempo em Heidegger é reflexão ontológica, pois o 

ser consciente de sua existência é também consciência do já 

estar no mundo, do estar submergido às coisas do mundo e 

do estar adiante de si mesmo, de seu próprio futuro, de seu 

próprio fim. Então, o entendimento de tempo pelo Dasein 

subordina a temporalização da existência à reflexão 

ontológica. Não é, porém, uma visão de tempo a partir de sua 

medição, mas de suas possibilidades do ser continuar sendo 

ou “poder ser”. Levinas não compreende o tempo como 

ontologia, mas como ética, em que o tempo sempre remete 

ao relacionamento face a face.  

As oposições entre os dois filósofos não se encerram. 

Se Heidegger vê o tempo como apropriação do ser de seu 

próprio futuro, como um ser-para-a-morte, como um 

enfrentamento do sujeito com sua morte, uma conformidade 

com seu morrer, Levinas pensa que o tempo é uma 

modalidade do ser contra a morte, pois a relação do sujeito 

com ela não é intencional, mas é em sua relação que os 

questionamentos sobre o além dela, o que se abre após a 

morte e sobre o desconhecido se produz. 
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O ser em Heidegger está ocupado em um 

empreendimento de ser, numa busca por completar-se a si 

mesmo. Levinas irá fortemente de encontro ao 

empreendimento egoísta do eu. A medida do sábio, para 

nosso filósofo, não consiste em completar-se enquanto ser, 

numa busca pela própria saúde, enquanto outras pessoas ao 

redor requerem de nós nossa ajuda, enquanto criam miséria 

e submetem-se silenciosamente. Não que ele atacasse esse 

desejo pelo que é útil e por uma alegria infinita, mas ele não 

o considera a “medida do homem” e classifica esse interesse 

como estar sob o signo da violência e da guerra. Esse, então, 

não seria o interesse primeiro do ser. Esse cuidado extremo 

por si mesmo pode ser superado a fim de se direcionar para 

além do ser, através da sabedoria contida nas Escrituras 

hebraicas que a filosofia ocidental fez questão de 

desconsiderá-la em nome de um discurso racional e de um 

espírito livre. Para Levinas, através das Escrituras podemos 

chegar a uma forma essencial do espírito, sem destruir as 

contribuições do pensar racional, um não auto-anula o outro, 

além de a fonte hebraica atribuir um sentido original ao ser 

sentido, esse que a filosofia tradicional se mostrou incapaz 

de escutar (BONAMIGO, 2005, p. 90).  

Segundo Bonamigo, Levinas pretende superar as 

filosofias do Ser em busca do Humano: 

 

É por detrás da perseverança no ser 

(Espinosa), do ser-no-mundo (Heidegger) e 

da dialética que rege a história (Hegel) que 

Levinas procurará o Humano. Com efeito, 

para ele a vinda do humano no Ser não é 

possível, pois aquele que se põe a tarefa de 

ser como o absoluto de sua vida fará todo o 
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esforço para dirimir todos os obstáculos que 

se interpuserem na consecução de seu fim, 

inclusive exercendo violência contra 

aqueles que possam ameaçar tal consecução 

(2005, p. 91). 

 

Em contraposição a Heidegger, Levinas não concebe 

o homem como ser-para-a-morte, mas sim um homem que 

está ancorado na eternidade, que, segundo Bonamigo, 

implicará a ultrapassagem da questão do Ser pela questão do 

Outro. Esse conceber o humano no homem, Levinas extrai 

da fonte hebraica, onde a Bíblia afirma que todos somos 

estrangeiros nessa Terra, no entanto a condição de 

estrangeiros caracteriza cada homem como um próximo. 

Quando o homem abdica de sua liberdade enquanto eu, este 

se encontra com o seu caráter mais humano, como um ouvir 

a voz do estrangeiro, da viúva e do órfão (BONAMIGO, 

2005, p. 91). 

Nas filosofias do Ser, em que a liberdade é uma 

questão cara para tais, Levinas discorda de que tal liberdade 

tenha o significado de autonomia como princípio universal 

da moralidade. Na questão da moral, para Levinas, está o 

Outro, ou melhor, a presença do Outro. Então, a moralidade 

na abordagem levinasiana, segundo Bonamigo (2005, p. 91-

92), se funda sobre a possibilidade de acolher o Outro e não 

na liberdade ou na vontade racional do Eu. Essa ideia de 

subordinação da liberdade a uma exterioridade não vem da 

filosofia ocidental, mas sim, mais uma vez, das Escrituras 

hebraicas. Basicamente a tradição hebreia lança as bases para 

que nosso filósofo conceba o contato com um ser exterior 

não comprometedor da soberania humana, mas a 



- 50 - 

ressignifica. Por isso, o homem livre é aquele voltado para o 

Outro. 

Não dá para falar em liberdade sem tocar na questão 

da responsabilidade na filosofia levinasiana. Para Levinas, o 

verdadeiro eu se encontra com sua humanidade quando ele 

deixa sua responsabilidade pelo Outro ultrapassar os limites 

de sua liberdade, ou seja, quando ele adia sua própria 

satisfação pessoal para responder à urgência do estender a 

mão à outra pessoa (BONAMIGO, 2005, p. 93).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Emmanuel Levinas é um filósofo que desde os 

primeiros períodos de suas publicações filosóficas propôs 

uma volta às Escrituras hebraicas, principalmente, no 

período pós-guerra quando assume em Paris a coordenação 

do Instituto Judaico, onde pôde dedicar-se aos estudos do 

Talmude. A ética presente nos textos sagrados do judaísmo 

está também na filosofia levinasiana. Levinas é um ético e 

sua filosofia é construída sobre esta mesma ética. 

Nosso filósofo discute sobre a ética como 

responsabilidade pelo Outro como filosofia primeira. Até 

quando morre, o Outro continua a interpelar-me por 

responsabilidade.  O direito à vida sempre deve ser inviolável 

partindo da expressão bíblica do “não matarás” e do “amar 

ao próximo como a ti mesmo”. O eu é responsável pelo Outro 

até quando este morre. ‘ 

Levinas nos leva ao exercício do pensar o ser além 

dele mesmo, ou seja, pensar em direção ao Outro, um 

rompimento com a ideia egoísta e individualista do Dasein e 
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seu empreendimento por completar-se. Viver é um contínuo 

relacionar-se com o Outro e, esse relacionar-se, exige 

responsabilidade para que de forma alguma o Eu venha 

violentá-lo. Em suma, o Eu sempre será responsável pelo 

Outro, até quando esse não vive mais, mediante as 

repercussões psicológicas de sua morte. Continuo me 

relacionando com o Rosto imóvel do Outro e que me afeta 

com todo o seu silêncio existencial e implora-me para que 

não lhe abandone. 
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CAPÍTULO 3 
 

A GÊNESE DO PROTESTANTISMO NO BRASIL: OS 
FATORES DETERMINANTES NA INCURSÃO DAS 

MISSÕES DE TENDÊNCIA CALVINISTA 

 

 

Eduardo Dias Rios 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da incursão do Velho Mundo em terras 

tropicais se pode verificar a ação puritana na formação de um 

ideário protestante, que foi logo dizimada por forças 

católicas portuguesas. Somente a partir de meados do século 

XIX, quando já apresentava traços mais tolerantes com as 

questões religiosas, o Brasil se tornou um terreno propício e 

fecundo para a difusão dessas ideias, o que favoreceu o 

despertar de uma corrente religiosa que também se voltava 

para as questões seculares. 

Partindo dessa premissa, notam-se rumos 

significativos dos calvinistas e de sua “ética protestante” em 

território nacional, notadamente em meados do século 

passado, período tantas vezes marcado pela presença do 

messianismo católico (contudo, não mencionado nestas 

linhas por entender-se material significativo a abordagens 

posteriores). Afinal, “o estudo da inserção do 

presbiterianismo no Brasil mostra que essa tradição 

protestante foi a que melhor soube aproveitar as condições 
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de ordem política, social e religiosa para ocupar espaços na 

sociedade brasileira” (MENDONÇA, 2001, p. 48). 

A incursão doutrinária da fé reformada pelo interior 

do país caminhou para sua consolidação como alternativa de 

um cristianismo que une interesses religiosos com questões 

temporais, sintetizando um novo modelo dialético do fazer 

religioso. Esse modus operandi remete à obra “As formas 

elementares da vida religiosa”, de Émile Durkheim, quando 

o autor afirma que “o homem não se reconhece, sente-se 

como que transformado e, por conseguinte, transforma o 

meio que o cerca” (DURKHEIM, 2000, p. 499). Ora, se esse 

evento ocorre no contexto de expansão marítima e disputas 

territoriais (século XVI), de forma marcante e efervescente 

no Velho Continente, as “terras de além-mar”, recém-

conhecidas, terão suas vidas alteradas pelo pensamento 

religioso, o que, ainda segundo Durkheim, “determina um 

estado de efervescência que muda as condições da atividade 

psíquica” (idem), especialmente daqueles que estão por 

receber aquela nova diretriz do sagrado, segundo os moldes 

do cristianismo. 

 

O germe do protestantismo em território nacional 

 

No início do século XIX não havia indício da 

presença protestante no Brasil. Algumas tentativas frustradas 

ficaram em um passado distante, a saber, os huguenotes 
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franceses, no Rio de Janeiro5 e os holandeses, com uma 

igreja nos moldes da reformada Suíça, bastante avançada em 

sua organização eclesial na cidade do Recife, nos séculos 

XVI e XVII, respectivamente, que, historicamente, foram 

identificados como protestantes invasores. Portanto, seu 

caráter propagandista e missionário só chegou às terras 

tropicais no século XIX. 

O controle português sobre a colônia brasileira 

abortaria qualquer tentativa de penetração em terras de seu 

domínio, inclusive de nações tidas como amigas. É sabido 

que, em Portugal, o modelo tridentino foi bastante eficaz, 

tornando inexistente o protestantismo já tão comum em 

outros territórios europeus; esse fato dificultou a entrada de 

protestantes no Brasil que não fossem vindos da terra de 

Camões. Ora, se não havia presença do protestantismo em 

Portugal, mais dificilmente ela seria encontrada em sua 

principal colônia. 

O desembarque da família real portuguesa no Brasil 

e, ainda antes, a política de abertura dos portos às nações 

amigas (lê-se, Inglaterra), favoreceu a liberdade religiosa em 

nosso território através do artigo XII, do Tratado da Aliança 

e Amizade, e do Comércio e Navegação, que Portugal e 

Inglaterra firmaram no ano de 1810. Nesse ínterim, durante 

algumas décadas do século XIX, o calvinismo, bem como 

outras denominações protestantes, ficou restrito às 

                                                 
5 Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, então França Antártica, sob 

o governo de Nicolau Durand de Villegaignon os “calvinistas, ainda em 

pleno processo da Reforma, realizaram o primeiro culto reformado da 

América do Sul. Cantaram salmos e ouviram a Palavra proclamada pelo 

pastor,ex-carmelita, Pedro Richier” (MENDONÇA, 2001, p. 38). 
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comunidades imigrantes que chegaram de diversas regiões 

da Europa, sem atingir os brasileiros. 

Assim, devido a questões jurídicas, religiosas (da 

própria Igreja Católica) e políticas e/ou econômicas, a 

incursão do protestantismo no Brasil, durante o século XIX, 

não vivenciou tantos problemas em sua propagação.  

O vocábulo “jurídicas” (supramencionado), refere-se 

ao caráter facilitador da Constituinte de 1810, não muito 

diferente da constituição de 1824: “serão permitidos com 

seus cultos doméstico ou particular, em casas [...] sem forma 

alguma exterior de templo” na abordagem a cultos não 

católicos (RIBEIRO, 1973, p. 32).  

Ao tratarmos de questões religiosas, nos referimos à 

crise da Igreja Romana no trato com os fiéis. Sobre essa 

questão, Kidder critica a ausência doutrinária do catolicismo 

em relação aos seus fiéis: “dificilmente se encontrava em 

toda a província um padre que cumprisse os seus deveres 

como manda a Igreja, especialmente com relação à instrução 

religiosa das crianças no dia do Senhor” (1941, p. 247). O 

caráter urbano e secular do catolicismo presente nesse 

contexto com sua política de regalismo na administração da 

Igreja (LÉONARD, 2002), bem como, suas divergências 

com a corte brasileira, pós-autonomia de Portugal, insere a 

Igreja Romana no sistema jurídico nacional na Constituição 

de 1824, estabelecendo o controle da Igreja pelo Estado. 

E, finalmente, em meados do século XIX, as questões 

políticas e/ou econômicas evidenciadas pela necessidade de 

imigrantes estrangeiros – oriundos, geralmente, de países 

protestantes – que objetivavam o desenvolvimento de uma 

cultura competitiva frente aos mercados internacionais; 
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assim, valendo-se da tolerância e de um sistema jurídico 

favorável, o protestantismo cresceu e se expandiu. Sem 

mencionar a postura do imperador, D. Pedro II, predisposto 

à nova mensagem e aos sábios missionários que a 

propagavam, com os quais estabeleceu relações através de 

visitas mútuas (especialmente, Robert Reid Kalley, 

responsável pela implementação das bases legais da 

propaganda protestante) para compartilhar experiências e 

relatos (LÉONARD, 2002, p. 51). Contudo, mesmo sem 

negar a sua profissão católica de fé, é sabido de suas 

indisposições e preconceitos anti-sacerdotais, segundo 

Léonard, citando Joaquim Nabuco: “D. Pedro [II] possuía 

um espírito profundamente imbuído do preconceito anti-

sacerdotal. Não era, propriamente, anticlerical, não vendo 

perigo por parte do clero” (2002, p. 53).  Sua atitude, de 

influência notadamente positivista, facilitou grandemente a 

demanda missionária protestante no Brasil. 

Um fator de ordem religiosa que muito contribuiu foi 

o movimento que os cristãos presbiterianos chamam de 

“avivamento religioso”. Ocorrido na Europa, nos finais do 

século XVIII, ele se difundiu nos Estados Unidos da 

América, basicamente na virada para o século XIX. Esse 

“grande despertamento”, como ficou conhecido, 

caracterizado pelo fervor religioso, se espalhou por diversas 

regiões dos Estados Unidos, chegando até a Guerra de 

Independência, conforme identifica Mendonça: “o 

avivamento se espalhou pelas cidades vizinhas, atingindo 

puritanos, presbiterianos tradicionais” (2008, p.84).  

Essa expansão, despertada pelo avivamento, 

produziu aumento significativo do poder religioso, 
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especialmente dos congregacionais e dos presbiterianos, 

alimentando o interesse pela difusão de suas doutrinas: “os 

resultados desse avivamento foram sensíveis: aumentou o 

número de membros das igrejas existentes e novas igrejas 

surgiram. Começa, também, o interesse missionário pelos 

índios” (MENDONÇA, 2008, p.84). Assim, lançaram-se à 

empresa missionária e, a partir desse contexto, o 

protestantismo de missões chegou ao Brasil. 

Paralelo aos fatores especificamente religiosos, um 

acontecimento do contexto socioeconômico e político dos 

Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, 

desempenhou um papel importante na expansão missionária 

que resultou na instalação das denominações evangélicas – 

entre elas, a Presbiteriana no Brasil – a saber, a Guerra da 

Secessão6. Esse conflito, que castigou os Estados Unidos por 

quatro anos, trouxe inúmeras consequências para o futuro da 

civilização ocidental e foi fundamental para a corrida 

missionária que se seguiu. 

Ao final da Guerra, vencendo o Norte, e sua visão de 

mundo, o abismo cavado entre os protestantes do Norte e do 

Sul tornou-se mais profundo. O término da guerra civil 

determinou que os valores nortistas fossem os nacionais. A 

                                                 
6 A Guerra de Secessão foi um conflito civil, ocorrido nos Estados 

Unidos, durante os anos de 1861 e 1865, que colocou os estados do sul 

contra os estados do norte. Os estados do sul possuíam uma economia 

fundada no latifúndio escravista e na produção agrícola, principalmente 

de algodão, voltada para a exportação. Do outro lado, os estados do norte, 

queriam o fim da escravidão e tinham suas economias firmadas na 

indústria. Esta singularidade de interesses desencadeou a guerra. Os 

estados do norte, mais ricos e militarmente mais preparados, triunfaram 

e estabeleceram seus interesses sobre o país. 
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reconstrução foi um processo penoso e humilhante para os 

soldados e agricultores sulistas. Muitos se deslocaram de sua 

pátria em busca de novas terras e das velhas práticas, como 

a agricultura e a escravidão. Conforme aponta Mattos, 

“ocasionada pelo problema da escravidão [...] foram criadas 

duas grandes denominações presbiterianas, a Igreja do norte 

(PCUSA) e a Igreja do Sul (PCUS)” (2001, p. 34). A Missão 

Presbiteriana do Sul enviou seus primeiros missionários 

durante o período de imigração ao Sul do Brasil, após o 

término da guerra civil, em 1866. 

Outro elemento importante foi a intensificação do 

comércio entre os Estados Unidos e o Brasil, após a década 

de 1860. A Inglaterra ainda ocupava o primeiro lugar no 

comércio exterior do Brasil, mas os Estados Unidos, 

ocupando a segunda posição, continuavam céleres para 

conquistar a hegemonia. Da produção do café, principal item 

da pauta de exportação brasileira na Primeira República, 

75% era absorvida pelos Estados Unidos. Segundo Antônio 

Gouveia Mendonça “o café foi o trilho sobre o qual o 

presbiterianismo instalou-se no Brasil” (2001, p. 41). Ele 

continua:  

 

Só nos resta buscar entre a camada superior 

da sociedade brasileira do Império, 

composta pela nobreza, os grandes 

fazendeiros de café e os intelectuais, e a 

camada não levada em conta, a escravaria da 

senzala, o estrato através do qual inseriu-se 

o presbiterianismo (2001, p.43).  
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A questão administrativa também exerceu poder 

preponderante nesse processo; a saber, a vila – que 

poderíamos chamar de polis territorial – com o poder político 

e religioso instalado (a paróquia), a freguesia, que era um 

nicho de habitação formada por uma igreja com um 

sacerdote (vigário da paróquia) e, finalmente, o bairro, 

(próximo a sítios com grandes casas um pouco maiores que 

dos demais moradores, mas, muito distantes das casas-

grandes das fazendas), que agregava moradores dispersos, 

geralmente – não sempre – com uma pequena capela e um 

cemitério. 

Mendonça atenta ao fato de que foi nesses espaços, 

denominados bairros, que o presbiterianismo se inseriu, 

afinal, seus moradores não tinham nenhum compromisso 

religioso, pois além de exercerem suas devoções 

particulares, esses espaços ficavam distantes do controle 

romano exercido pela Igreja Católica. É preciso levar em 

consideração que esses bairros, posteriormente, pelo avanço 

da economia cafeeira, tornaram-se vilas, cidades, 

importantes núcleos urbanos. Desse modo, percebe-se como 

a “febre do café” e seu expansionismo, reuniram condições 

favoráveis ao estabelecimento do presbiterianismo, 

especialmente na região que hoje compreende os estados de 

São Paulo e Minas Gerais (2001, p. 41-51). 

Léonard, chama a atenção para o fato de o número de 

missionários estrangeiros que, em tal contexto, chegaram ao 

Brasil, ter sido relativamente considerável. Porém, foram 

registradas baixas, ora pelo esgotamento físico, ora pelas 

moléstias diversas, especialmente a febre amarela. 
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Ao julgarmos a obra dos missionários no 

Brasil, não podemos esquecer-nos destes 

pesados sacrifícios. Não foi uma obra fácil e 

de maneira nenhuma repousante. Além do 

que acrescia ainda as dificuldades de uma 

nova língua que muitos deles não chegaram 

nunca a dominar, a diferença de costumes, 

as extenuantes viagens a cavalo em campos 

de evangelização tão vastos como vários 

Estados europeus, para não se falar das 

avanias, humilhações e sevícias por parte de 

populações fanatizadas (2002, p. 78).  

 

A maioria daqueles missionários era composta por 

indivíduos instruídos em assuntos diferentes do campo 

teológico, ampliando seu interesse complementar à 

evangelização, em trabalhos como fundação de escolas e no 

ofício médico, através dos quais estendiam seus tentáculos a 

diversas áreas de interesse da população carente brasileira 

que, política e doutrinariamente, carecia dessa demanda que 

se apresentava como alternativa eficaz na conciliação de 

problemas sociais com uma mensagem transcendente, 

espiritualmente confortante. Sobre a questão educacional, 

Mendonça escreveu: “enquanto os protestantes 

reformulavam seu ensino, e faziam da alfabetização um ato 

de fidelidade a Deus, o Brasil era analfabeto” (RIBEIRO, 

1973, p. 72). A Bíblia era o centro do protestantismo, 

especialmente aquele de expressão calvinista, que deu 

origem à Igreja Presbiteriana do Brasil. A importância dos 

estudos bíblicos nas cerimônias religiosas desenvolveu, na 

corrente presbiteriana local, um embrião de projeto 

educacional vinculado à evangelização. Essa necessidade de 

instrução pode ser observada na própria liturgia calvinista, 
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com fulcro na tradição escrita e na leitura de textos bíblicos, 

bem como nos hinos congregacionais. 

Essa ação missionária, também presente em termos 

educacionais, de saúde e de técnicas agrícolas, entre outras, 

formando um ideal de sociedade progressista, teve como 

modelo o american dream, facilitando o expansionismo 

político e econômico do norte da América e identificando-se 

como modelo de sociedade cristã, adiantando o que seria o 

Reino de Deus. Em tal moldura contextual, o protestantismo 

se insere no Brasil. 

 

Estabelecimento do protestantismo no Brasil 
  

No início do governo de D. Pedro II, surgiram no país 

as primeiras missões estrangeiras7 de propaganda 

protestante, inicialmente discretas, mas, de resultados 

surpreendentes, que culminaram em um protestantismo 

local, influenciado em grande parte pela mentalidade 

mística, festiva e religiosa do povo brasileiro. Quanto a isso, 

Léonard chama a atenção: 

 

As práticas de devoção particular, no seio de 

excelentes famílias católicas brasileiras, 

abriram muitos corações ao protestantismo. 

                                                 
7 O protestantismo de imigração já era uma realidade no Brasil, contudo, 

“seu trabalho tinha o fim específico de assistência espiritual e de prática 

sistemática dos ofícios religiosos [...] não se preocupando em angariar 

novos adeptos entre os nativos ou pertencentes a outros grupos 

religiosos” (HACK, 2002, p. 32). Neste trabalho será abordada apenas a 

questão missionária, ou protestantismo de missões. Portanto, fica 

evidente o nosso interesse em não abordar a questão migratória por 

considerá-la extensa e apta a outra proposta analítica.  
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[...] A fraternidade dessas práticas piedosas 

e o amor ao canto, levarão, mais tarde, um 

grande número de simples caipiras às 

reuniões protestantes, onde eles se sentirão 

em completa igualdade com os mais ilustres, 

e onde terão o prazer de cantar (2002, p. 34). 

 

Um fator religioso muito importante, pois funcionou 

como uma preparação da população para a receptividade da 

mensagem protestante foi o trabalho dos colportores, agentes 

das sociedades missionárias. Eles percorreram as principais 

províncias, como a Bahia, distribuindo Bíblias e literatura 

evangélica, a exemplo do pastor metodista Daniel 

PareshKidder, durante o período regencial, e do pastor 

presbiteriano James C. Fletcher, que visitou o país durante o 

império. 

 

Entre 1854 e 1860, Fletcher, com seu 

antecessor, o metodista Daniel P. Kidder, 

havia distribuído 20 mil Bíblias no Brasil. 

Fletcher, considerado homem de elevada 

cultura e várias vezes secretário da Legação 

Americana no Rio de Janeiro, com suas 

relações pessoais com altas figuras do 

Império, muito favoreceu a simpatia pelo 

protestantismo. Fletcher e Kidder são 

considerados, com razão, os pioneiros do 

protestantismo no Brasil, sendo o primeiro o 

verdadeiro antecessor dos presbiterianos 

(MENDONÇA, 2001, p. 41). 

 

O presbiterianismo chegou ao Brasil, de forma 

definitiva, em 12 de outubro de 1859. Conforme relata Hack, 

“os missionários presbiterianos pioneiros vieram da Missão 

do Board de Nova York e iniciaram o trabalho no Rio de 

Janeiro, depois em São Paulo, chegando ao Brasil com a 
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missão de evangelizar cidades e vilas” (2002, p. 31). Enviado 

pela grande Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, o jovem 

Ashbel Green Simonton que, anteriormente, tinha registrado 

em seu diário (Cf. 2002) o desejo de participar dessa missão 

no Brasil: “no dia 25 enviei minha proposta formal à Junta 

de Missões Estrangeiras. Mencionei o Brasil como campo no 

qual estou mais interessado, mas deixei à Junta a decisão 

final” (2002, p. 101). Aos 26 anos de idade, Simonton 

desembarcou no Rio de Janeiro; seu trabalho tinha um 

propósito missionário e evangelístico, objetivando, 

principalmente, o alcance de nativos. Em seu diário, o 

pioneiro presbiteriano relata a experiência de seu contato 

inicial em terras luso-brasileiras: 

 

Tenho estado, desde as quatro horas, 

observando a entrada de navio no porto, 

onde estará ao abrigo do vento e da maré. 

Belo lugar, o mais original e notável que 

jamais vi. Pela beleza, sublimidade, 

segurança, quer contra os ventos, quer 

contra as ondas, e pela possibilidade de 

defesa contra os ataques por mar e por terra, 

um porto assim é quase inconcebível. A baía 

se estende em volta, guardada por ilhas 

curiosamente plasmadas, de rochas altas e 

sólidas, como se fossem ovos com uma ou 

outra ponta à mostra. Em cumes aqui e ali, 

grimpam-se igrejas e alegres vivendas. [...] 

A cidade jaz a duas milhas de nós, em 

grande extensão de colinas altas e de 

montanhas. [...] Já me desfiz da 

indumentária marítima; dei-a ao camareiro 

que me prestou bons serviços na viagem. 

Estou pronto para o desembarque (HACK, 

2002, p. 86). 
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O desembarque desse jovem visionário contribuiu 

para consolidar o desenvolvimento da raiz presbiteriana no 

Brasil.  

O diário de Simonton ajuda a entender melhor o 

estabelecimento decisivo da doutrina em terras brasileiras. 

Nos escritos, percebe-se o uso de artifícios para a 

permanência daqueles religiosos no país. Trechos do Diário 

mostram que, após questionamento judicial, Simonton 

analisou as respostas recebidas de advogados, do Rio de 

Janeiro, sobre aspectos relacionados à liberdade religiosa no 

Brasil. Por causa de algumas restrições quanto à prática de 

culto, achou que ensinar em inglês seria, inicialmente, a 

melhor tática. 

Em 22 de abril de 1860, dirigiu uma escola bíblica 

dominical em sua própria casa, sendo esse o seu primeiro 

trabalho no idioma português. Em 12 de janeiro de 1862 

recebeu os primeiros conversos, tendo sido fundada, na 

mesma data, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a 

primeira comunidade reformada de língua portuguesa a ser 

estabelecida no Brasil. 

Em seu diário, o Rev. Simonton fala de sua emoção 

no culto que marcou a fundação da igreja e, provavelmente, 

a primeira celebração da Santa Ceia: 

 

Domingo, dia 12 [janeiro de 1862], 

celebramos a Ceia do Senhor, recebendo por 

profissão de fé Henry E. Milford e Cardoso 

Camilo de Jesus. Organizamo-nos assim em 

Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Foi um 

momento de alegria e satisfação. Muito mais 

cedo que esperava minha pouca fé, Deus nos 

permitiu os primeiros frutos da missão. 
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Senti-me até certo ponto agradecido, mas 

não como devia. A comunhão foi dirigida 

por Mr. [Francis Joseph Cristopher] 

Shneider e por mim, em inglês e português. 

O Senhor Cardoso a seu pedido e de acordo 

com o que consideramos melhor, depois de 

muito estudo e certa hesitação foi batizado. 

Prestou um exame que satisfez 

completamente a Mr. Shneider e a mim, sem 

deixar dúvida de sua conversão. Graças 

sejam dadas a Deus pela confirmação de 

nossa fraca fé, por vermos que não 

pregamos em vão o Evangelho (2002, p. 

167). 

 

Durante oito anos de trabalho no país, além da 

fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, 

Simonton, auxiliado por alguns colegas, fundou o primeiro 

periódico evangélico do país, a Imprensa Evangélica8, em 

1864; organizou o primeiro presbitério, em 1865: “o 

presbitério é a instituição mais característica do sistema de 

governo presbiteriano, por ser o órgão que ordena os 

ministros e supervisiona as igrejas locais” (MATOS, 2000, 

P. 71); e ainda promoveu a fundação do primeiro seminário 

teológico na capital do Império, em 1867, que foi 

“responsável pela formação dos primeiros pastores 

brasileiros”; além de traduzir o Breve Catecismo de 

Westminster e outras obras para a língua portuguesa (Idem). 

                                                 
8 A Imprensa evangélica era um instrumento de propaganda religiosa que 

tinha por alvo as camadas mais cultas da população, sendo aceito 

especialmente por liberais, maçons e membros do clero. O periódico 

pretendia comunicar as principais ênfases da fé evangélica eos benefícios 

éticos e sociais do protestantismo, além de comentar aspectos seculares 

da política da época (MATOS, 2000, p. 66). 
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Os presbiterianos foram os primeiros a criar 

seminário na América do Sul [...] formação 

de uma liderança intelectual de respeito. [...] 

Fundaram também, de maneira incansável e 

com qualidade, escolas paroquiais e 

colégios; publicaram com igual nível 

jornais, revistas e folhetos polêmicos e de 

instrução religiosa de boa qualidade literária 

(Sociedade Brasileira de Tratados 

Evangélicos) e tudo o mais que pudesse 

comunicar de maneira elevada a fé 

evangélica (MENDONÇA, 2001, p. 50). 

 

Constam como principais colaboradores de 

Simonton: Alexander L. Blackford (seu cunhado) que 

organizou a Igreja de São Paulo e, juntamente com José 

Manoel da Conceição a Igreja de Brotas, Francis J. C. 

Schneider, que lecionou no seminário do Rio de Janeiro e foi 

missionário na Bahia, e George W. Chamberlain, pastor da 

Igreja Presbiteriana do Brasil da cidade de São Paulo que, 

em 1870, fundou a Escola Americana embrião do que, mais 

tarde, veio a ser o Mackenzie College. 

O Rev. Ashbel Green Simonton morreu em 1867, 

vitimado pela febre amarela, aos 34 anos de idade; sua 

esposa, Helen Murdoch, havia falecido três anos antes. Até 

sua morte, Simonton nunca se recuperou totalmente dessa 

perda. 

Em setembro de 1888 foi organizado o sínodo da 

Igreja Presbiteriana, que se tornou autônoma, desligando-se 

das Igrejas-mães norte-americanas. No início do século XX, 

a IPB (Igreja Presbiteriana no Brasil) contava dez mil 

membros comungantes, outro tanto de menores e cerca de 

150 igrejas em sete presbitérios.  
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Nesse ínterim, já havia uma proposta de expansão da 

IPB para outras regiões do Brasil. Para que esse 

empreendimento tivesse o sucesso desejado, o presbitério do 

Rio de Janeiro cobrou das instituições financiadoras 

americanas maior compromisso com a expansão doutrinária 

em terras brasileiras. Em correspondência com o Sínodo de 

Baltimore, em 1869, os missionários cobraram ajuda 

imediata para a expansão de seu trabalho: “Porto Alegre, a 

principal cidade do extremo Sul, deve ser ocupada sem 

demora. Bahia, Pernambuco, São Luís e Pará, os maiores 

centros da parte norte do Império estão totalmente 

desocupados e nossa igreja deveria, sem tardar tomar conta 

deles” (FERREIRA, 1959, p. 73). Quando o auxílio 

financeiro chegou, a missão começou a ser efetuada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vivemos numa época de intensos debates religiosos, 

ou melhor, de realidades que apontam para uma interferência 

religiosa dentro de inúmeros contextos, sejam de conflitos 

e/ou da presença humanitária em trabalhos de cunho social 

em todo o mundo. É perceptível a ação elementar do sagrado 

interagindo com diversas realidades vigentes. O cientista 

religioso surge, então, como elemento agregador de análise 

desse cenário, possibilitando sua inteligibilidade, 

conferindo-lhe significados e possibilidades de compreensão 

e atuação nessa contextura. 

A Igreja Presbiteriana surge como elemento de 

associação com esse panorama e objeto de análise na 

perspectiva ontológica de sua gênese e desenvolvimento. 
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Bem como, além de seu caráter sagrado, suas características 

a-religiosas na disseminação e consolidação dos propósitos 

de proclamação de sua fé. 

 

O poder simbólico como poder de constituir 

o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer, de confirmar ou de transformar a visão 

do mundo e, deste modo, a ação sobre o 

mundo, portanto o mundo; o poder quase 

mágico que permite obter o equivalente 

daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica), graças ao efeito específico de 

mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, quer dizer, ignorado como 

arbitrário. Isto significa que o poder 

simbólico não reside nos sistemas 

simbólicos em forma de uma “illocutionary 

forçe” mas que se define numa relação 

determinada, por meio desta, entre os que 

exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, 

quer dizer, isto é, na própria estrutura do 

campo em que se produz e se reproduz a 

crença (BOURDIEU, 2012, p. 15). 

 

Conclui-se que esse documento possibilita a 

contribuição com a inteligibilidade da realidade protestante, 

em especial a presbiteriana, e na perspectiva de ter, 

academicamente, possibilitado uma nova interpretação dos 

espaços religiosos e o abrangente corolário que se apresenta 

com a temática abordada; além da cooperação com novas 

possibilidades investigativas, tanto do contexto específico 

identificado, quanto da fenomenologia religiosa dos estudos 

das Ciências da Religião. 
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CAPÍTULO 4 
 

REFLEXÕES SOBRE OS POLÍTICOS DE CRISTO E O 
VOTO RELIGIOSO NO BRASIL  

 

 

Flávio Cavalcante Veiga 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo buscamos dialogar com os principais 

teóricos que, no Brasil, tratam da participação dos 

representantes do pentecostalismo evangélico e dos 

carismáticos católicos, na cena política brasileira.  

Apresentamos um panorama geral da presença desses 

políticos religiosos no poder público institucionalizado, no 

contexto das profundas mudanças no campo religioso 

brasileiro, compreendendo as décadas de 1980 a 2000 e suas 

repercussões posteriores. 

 

Os representantes religiosos e as disputas de poder político no 

campo religioso brasileiro 

 

Com a redemocratização do país, a partir da década 

de 1980, novos atores religiosos adentram o cenário político, 

propondo projetos de leis, representando os interesses de 

suas respectivas doutrinas, debatendo, propondo uma agenda 

política para o país numa perspectiva não muito distante do 

dogmatismo. Em destaque, a disputa entre os evangélicos e 
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os católicos na busca de todos os espaços possíveis na 

sociedade. 

 

Não se pode mais ignorar a visibilidade 

pública da religião na cena contemporânea. 

Quer no plano da cultura e do cotidiano, 

quer no da esfera pública e da política, os 

atores religiosos movimentam-se e trazem a 

público sua linguagem, seu ethos, suas 

demandas, nas mais diversas direções. Ora 

esses processos contribuem para 

caracterizar formas pluralistas e dialógicas 

de convivência e de enfrentamento de 

problemas sociais e políticos, ora apontam 

para o estreitamento dos canais de 

comunicação e para a escalada da violência 

e da intolerância. Em muitos países, 

organizações, movimentos e pessoas ligadas 

a diferentes religiões ocupam espaços de 

representação e de participação, em seu 

próprio nome ou como parte da sociedade 

civil organizada (BURITY, 2008, p. 84). 

 

A inserção dos representantes e líderes religiosos, 

católicos e evangélicos, na seara política, no Brasil, ganhou 

novos contornos a partir de 1980, o que foi motivado por 

vários fatores. A sociedade brasileira estava iniciando um 

novo passo com a redemocratização, o multipartidarismo, a 

intensificação do pluralismo religioso e a inserção dos 

grupos neopentecostais, quando o mundo estava no auge da 

globalização e ficaram mais evidentes as influências da pós-

modernidade e a inserção de novos atores religiosos na 

política.  

Segundo Burity (Cf. 2008), essa arena política é 

resultado do recuo da influência do catolicismo no espaço da 
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sociedade, reflexo da laicização do Estado brasileiro, elo 

com a proclamação da República, e do movimento de outras 

vertentes como os pentecostais num primeiro momento. 

Com o fortalecimento do Estado liberal, na República, 

passando pelo período populista, a Era Vargas e chegando ao 

auge com a ditadura, foram períodos que não permitiram 

protagonismos da Igreja Católica nos espaços 

institucionalizados de poder. A reação dos representantes 

católicos se expressa   acima de tudo na política brasileira 

após a segunda metade do século XX. 

Vale lembrar que essa mesma igreja apoiou, no 

início, os militares e, posteriormente, liderada por uma ala 

progressista, padres e bispos promoveram uma militância 

política intensa, denunciando o regime militar. As políticas 

públicas adotadas durante a ditadura elegeram a elite como 

prioridade, foram beneficiados segmentos da indústria, do 

latifúndio e do mercado internacional. A pobreza e a 

exclusão social só aumentaram. A Igreja Católica passou a 

assistir o cansaço, o descrédito e o desânimo de grande parte 

da sociedade brasileira com a política, com o governo e, 

inclusive, com a religião. O catolicismo não mais conseguia 

cumprir seu papel enquanto pilar de sustentação de fé e de 

esperança em um mundo melhor. 

Por outro lado, desde o regime militar de 1964 os 

evangélicos vinham ensaiando uma importante aproximação 

com o Estado brasileiro, pois tinham, em comum, um olhar 

conservador. Os líderes evangélicos pregam a palavra de 

Deus com autoridade, enfatizando a célula da família como 

espaço de obediência. Nesse sentido foram ganhando cada 

vez mais terreno no campo religioso brasileiro, através de 
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uma mensagem espiritual fervorosa, e também com um forte 

trabalho assistencial junto às comunidades mais pobres das 

periferias urbanas. 

Nessa aproximação, o governo militar ganhou mais 

legitimidade junto à população, visto que líderes evangélicos 

representavam grupos de adeptos que só faziam aumentar no 

Brasil. Já os evangélicos pentecostais e neopentecostais 

reivindicaram o reconhecimento do seu papel na sociedade. 

As instâncias do poder público foram, então, vistas como 

portas interessantes para se afirmarem ainda mais. 

Posteriormente ao fim do regime militar, os evangélicos, já 

interessados na política, participaram, com vigor, da 

elaboração da Constituição de 1988. Uma nova força surgiu, 

então: a dos neopentecostais.  

Os católicos, percebendo as perdas de sua 

representação junto à sociedade brasileira, reagiram, 

estrategicamente, lançando candidatos aos cargos públicos 

através dos seus representantes, sobretudo aqueles que 

tinham vínculos com a Renovação Carismática Católica 

(RCC). 

A inserção dos membros da Igreja Católica e, 

sobretudo, da RCC, na política brasileira, é uma tentativa de 

frear a entrada e a influência de outros grupos religiosos na 

esfera política, sobretudo os evangélicos, para assim, buscar 

manter o poderio do catolicismo e suas convicções 

doutrinárias. As estratégias dos carismáticos católicos se 

aproximam de uma mensagem salvacionista extraordinária, 

ainda mais em um cenário social e econômico de contrastes, 

como é o caso do Brasil. Assim esses políticos que possuem 
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vínculos com o movimento carismático católico possuem 

uma identidade popular muito forte. 

 

Em primeiro lugar pela capacidade que a 

RCC vem mostrando de entrar em sintonia 

com o imaginário mítico miraculoso, 

presente na religiosidade popular. 

Utilizando-se de recursos religiosos (cura, 

libertação, milagre, exorcismo) e 

incorporando habilmente elementos 

subjetivos (emoção, sentimento, conforto, 

tranquilidade), os carismáticos conseguem 

amortecer a aflição sofrida pelos fiéis diante 

de realidades sociais caóticas, nas quais as 

agências seculares (Estado, escola, direito, 

saúde...) estão cada vez mais ausentes. Na 

RCC, o fiel encontra recursos que o ajudam 

a suportar o atrito da vida cotidiana, como o 

atestam os inúmeros testemunhos de cura 

escutados nos cultos de libertação 

(CARRANZA, 2000, p. 57). 

 

O surgimento das inúmeras agremiações partidárias, 

após o processo de redemocratização do Brasil, significou 

uma participação mais plural dos diversos segmentos da 

sociedade brasileira na política nacional. O grande número 

de partidos que surgiu após a década de 1980, demonstra o 

mosaico de interesses e as disputas de forças, dos mais 

diversos segmentos da sociedade exercendo seus direitos 

políticos. Claro que incluindo, aí, os mais diversos interesses 

econômicos, políticos e religiosos. 

Porém, acima de tudo, o multipartidarismo político 

foi fundamental para a legitimidade democrática, da qual 

depende o desempenho dos partidos, dos seus representantes 

e, principalmente, dos governantes eleitos por intermédio 
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deles. É visível que, no caso brasileiro, cidadãos e partidos 

necessitam consolidar os mecanismos democráticos, através 

de uma distribuição da representação política proporcional à 

complexa realidade dos diversos segmentos da sociedade 

brasileira. O fato considerável é que, com a 

redemocratização, esse multipartidarismo passou a vigorar, 

e iniciou uma nova etapa na história política nacional. Dali 

em diante, novos segmentos passaram a ter representação 

nos espaços de poder institucionalizados. Verificava-se um 

começo. 

 

Os partidos políticos são instituições que 

buscam o poder político, competem entre si 

por votos e apoio político, organizam a 

competição eleitoral por meio da integração 

e mobilização do eleitorado e dão 

inteligibilidade ao sistema político-eleitoral. 

Além desses fatores, as agremiações 

partidárias são cruciais na formação e 

sustentação de maiorias governantes, na 

organização do processo legislativo, no 

recrutamento de lideranças e na canalização 

de demandas sociais em políticas públicas. 

E, por último, mas não de somenos 

importância, são canais de ligação entre os 

cidadãos e o Estado (FERREIRA, 2002, p. 

35). 

 

A institucionalização da democracia no Brasil 

passou, inevitavelmente, pelos partidos políticos enquanto 

instâncias de representação dos diversos setores da sociedade 

brasileira na seara do poder político. O protagonismo dos 

partidos políticos, na esfera governamental, no regime 

democrático, constituiu um poderoso instrumento de 



- 78 - 

representação social coletiva. O país passou a conviver, sem 

sobressaltos, com consultas eleitorais regulares. Vale 

ressaltar que esses partidos nem sempre representam, a 

contento, o complexo cenário da realidade social, política e 

cultural no Brasil, essas instâncias desempenham um papel 

decisivo, se articulando com uma parcela significativa da 

nossa sociedade. 

 

Apesar dos aspectos negativos que surgem 

do cotejo entre metas, ideais e a realidade do 

funcionamento dos partidos, o sistema 

partidário, ao longo dos últimos anos, vem 

apresentando melhores resultados no que 

tange à sua representatividade, à disciplina 

interna, à organização e principalmente ao 

funcionamento parlamentar. A continuidade 

do sistema democrático e a repetição das 

competições eleitorais, com menos 

intervenções externas ao sistema devem 

conduzir à sedimentação do 

multipartidarismo brasileiro 

(RODRIGUES, 2009, p. 150). 

 

Em suas considerações, Mariano (Cf. 2005), ao 

analisar o pluralismo religioso no Brasil como resultado da 

nossa formação histórica, contribui enormemente para uma 

melhor compreensão acerca das disputas da igreja católica e 

posteriormente a evangélicas pelo espaço público e político 

no contexto da sociedade brasileira. Esse pluralismo é um 

elemento relevante nas disputas, cada vez maiores, por parte 

das religiões em busca de adeptos. Nesse cenário, surgiu um 

novo modelo de interação entre os grupos religiosos, mesmo 

expressando poderes desiguais no campo religioso. Surgiu, 
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assim, uma nova forma de interação na qual tende a 

prevalecer a concorrência aberta entre as diferentes 

instituições religiosas, isto é, tende a vigorar uma situação de 

mercado ou de competição por adeptos, recursos, poder, 

privilégios. Isso tudo passa também pela seara política. 

Ainda segundo Mariano (Cf. 2005), o pluralismo 

religioso, no Brasil, tem funcionado como o motor da 

concorrência entre as religiões e, consequentemente, tem 

contribuído para transformar, igualmente, a relação dos 

grupos religiosos com a esfera pública, despertando seus 

representantes para a inserção no espaço político 

institucionalizado. Impulsionadas por seu crescente poderio 

religioso e demográfico, verifica-se que as congregações 

evangélicas e especialmente as igrejas pentecostais, 

abandonaram os habituais apoliticismo, o distanciamento 

dos meios de comunicação de massa; passaram, então, a 

instrumentalizar-se para participar da vida política partidária 

do país, fato esse que se intensifica nas últimas décadas.  

É inconteste que merece nossa atenção a pluralidade 

religiosa no Brasil, marcado, em sua história, pela presença 

dominante do catolicismo romano, ao longo dos séculos de 

colonização, embora convivendo, desde o início, com a 

presença da matriz religiosa africana e com as contribuições 

da religiosidade politeísta dos indígenas, às quais se 

juntaram, depois, os evangélicos, que chegaram em 

diferentes períodos da nossa história, com as suas mais 

variadas correntes, das quais citamos o protestantismo 

histórico, o pentecostalismo e neopentecostalismo.  

Esse pluralismo religioso impulsionou os 

representantes católicos e evangélicos ao ativismo político, 
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como instrumento de afirmação da esfera religiosa na 

sociedade. Passaram a enfrentar os concorrentes religiosos e 

a combater os posicionamentos antagonistas laicos, bem 

como a defender e promover seus interesses institucionais, 

seus valores e sua moral tradicionalista nos legislativos e nos 

meios de comunicação de massa.  

 

No caso brasileiro, a ampla liberdade 

religiosa resultante da secularização do 

Estado está na raiz da desmonopolização 

religiosa, da formação e expansão do 

pluralismo religioso e, por consequência, do 

acirramento da concorrência religiosa. Isto 

é, a concessão de liberdade religiosa e a 

separação Igreja-Estado romperam 

definitivamente o monopólio católico, 

abrindo caminho para que outros grupos 

religiosos pudessem ingressar e se formar no 

país, disputar e conquistar novos espaços na 

sociedade, adquirir legitimidade social e 

consolidar sua presença institucional. 

Fenômeno que não ocorreu do dia para a 

noite, mas paulatinamente e aos tropeços 

(MARIANO, 2003, p. 112). 

 

Consequentemente, esse ativismo religioso, político 

e midiático, repercutiu no alcance do poder institucional, 

exercendo maior influência sobre questões de interesse da 

igreja católica e das doutrinas evangélicas. Fica evidente que 

a desprivatização do religioso resultou em uma presença 

cada vez maior de representantes religiosos na política 

partidária e na esfera pública. Essa disposição dos políticos 

religiosos para ampliarem suas participações e poder 

políticos foi interessante para os setores conservadores da 

sociedade e do sistema político brasileiro. Possuem objetivos 
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comuns, construir parcerias e projetos políticos de interesses 

semelhantes. 

Outro elemento interessante no campo religioso e que 

repercute diretamente na suas imbricações com a política 

está relacionado à modernidade. A dinâmica do capitalismo 

globalizado, o desenvolvimento econômico, científico e 

tecnológico, o mundo midiático, ultrapassou as fronteiras 

políticas e culturais locais. O indivíduo passa a receber um 

conjunto de informações variadas, em uma velocidade nunca 

antes vista, sendo levado a constantes mudanças nos seus 

conceitos e na sua forma de enxergar o mundo. Assim sendo, 

instituições historicamente consolidadas, como o Estado, a 

Igreja, a família, a escola, entre outras, passaram a ter seus 

modelos estabelecidos questionados. 

Todo esse processo de mudanças atingiu o campo 

religioso brasileiro. A modernidade passou a influenciar a 

maneira de muitos fiéis olharem para o interior da Igreja, 

avaliarem o papel das instituições nas suas vidas, refletindo 

sobre sua própria experiência de fé, seus sentidos e 

significados.  

 

Cabe destacar, ainda, em relação à crise da 

Modernidade, que seus efeitos diretos na 

esfera político-econômica mundial que 

ficaram conhecidos como globalização – ou 

mundialização –, também se estenderam 

para outras dimensões da realidade social, 

particularmente no seio das camadas 

populares das nações periféricas. As 

transformações no perfil das religiões, bem 

como as mudanças de comportamento 

verificadas entre os religiosos brasileiros, 

mais particularmente os evangélicos 
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pentecostais e neopentecostais, corroboram, 

assim, a ideia de um esgotamento da 

capacidade do Estado em prover condições 

mínimas de sobrevivência para as 

populações mais carentes economicamente 

e, na mesma medida, uma progressiva 

desilusão dessas populações com a 

democracia e com os atores políticos. Dessa 

forma, essas camadas populacionais vêm 

sendo seduzidas por promessas de ascensão 

social imediata e sem esforços através de 

uma relação utilitarista e mercadológica 

com o Divino (SANTOS, 2009, p. 3). 

 

Posteriormente, e de maneira avassaladora, as 

influências da pós-modernidade na vida das pessoas, 

levaram-nas a questionar e ressignificar tudo que se encontra 

ao seu redor. Esse novo fenômeno pode ser compreendido 

como um conjunto de conceitos flutuantes que derivam da 

sociedade moderna e globalizada, que se redefinem 

conforme a velocidade das informações que transitam a todo 

o momento e atingem o mundo inteiro.  

Tudo isso possibilita aos fiéis a experiência de novos 

conteúdos religiosos, o acesso a novos sistemas de crença, 

que podem tanto fazer perceber a religião tradicional como 

apenas mais uma entre as demais, quanto lhe abrir um leque 

de ressignificações e de trocas simbólicas impulsionadas 

pelas experiências da vida cotidiana. Todo o processo 

culminando em uma autopermissão para vivenciar novas 

experiências, inclusive as religiosas. 

A partir desses episódios, o campo religioso 

brasileiro dinamizou-se e acirrou-se, o que conduziu à sua 

maior diversificação. Considere-se, nesse sentido, que, em 

boa parte, o sucesso do protestantismo, presente no Brasil, 
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está assentado em um modelo teológico do reavivamento 

ocorrido nas igrejas da Europa e dos Estados Unidos, no 

século XIX. 

Nesse cenário da diversidade religiosa, as identidades 

foram se delineando a partir de negociações, tendo como 

principal critério a conversão, na qual o indivíduo é levado a 

enxergar o seu sentido de vida e existência dentro de um 

corpo doutrinário, tido como verdadeiro e absoluto. Assim, 

milhares de brasileiros, desiludidos com sua doutrina de 

origem, ou com a da tradição da sua família, sem esperanças 

em um mundo ausente de políticas públicas eficazes, 

vivendo em condições materiais precárias ou, ainda, em 

situações particulares em que as suas religiões já não traziam 

sentido nenhum às suas vidas.  

É importante destacar que os adeptos do 

protestantismo histórico detinham uma visão liberal da 

sociedade, defendiam a liberdade religiosa, eram inclinados 

à ideia do progresso através do trabalho, considerado um 

instrumento edificante para transformar as vidas das 

famílias. Porém, esses crentes não eram engajados 

politicamente nas estruturas partidárias. Não existia uma 

articulação política formal desses grupos evangélicos.  

Segundo Leonildo de Campos, 

 

O Protestantismo, contudo, apesar de 

minoritário, era ativo, e seus projetos de 

transformação social, retoricamente 

expresso ou não, se inspiravam em alguns 

ideais dos norte-americanos, tais como 

liberdade de consciência, separação entre 

Igreja e Estado e forma republicana de 

governo. Deve-se registrar também que, por 
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meio do proselitismo, o Protestantismo 

tornava os novos convertidos praticantes 

muito mais de um misticismo voltado à 

rejeição do mundo do que de uma utopia 

transformadora da sociedade política e da 

cultura. Nesse sentido, para se usar uma 

terminologia de Louis Dumont (1991:35ss), 

o Protestantismo da segunda metade do 

século XIX gerou, a princípio, no Brasil, 

‘indivíduos-fora-do-mundo’, para tão 

somente décadas mais tarde dar origem ao 

que o Calvinismo fez surgir na Europa e nas 

colônias inglesas da América do Norte, o 

‘indivíduo-no-mundo’ (BURITY, 2006, p. 

31). 

 

Esses adeptos do protestantismo estão voltados para 

uma experiência individual com Deus, visto que as coisas do 

mundo não lhes oferecem nada, pois estão contaminadas da 

ambição e do pecado humanos. O rebanho era orientado a 

viver uma vida de resiliência e fé. O mundo contaminado da 

política não era visto como possibilidade e espaço possível 

para a transformação da vida dessas pessoas. Para Leonildo 

de Campos, 

 

Porém, apesar dos avanços na mentalidade 

protestante brasileira, a prática religiosa 

cotidiana dos convertidos no interior do País 

preservava tendências de negação do mundo 

e da sociedade. Até porque a conversão ao 

Protestantismo implicava no rompimento de 

todas as amarras sociais e políticas, cujo 

cimento eram as representações simbólicas 

do passado expressas na religião de seus 

antepassados – o Catolicismo. Resultaram 

disso posturas escapistas e sectárias, 

desenvolvendo-se uma mentalidade que 

acreditava ser possível a fuga e a negação da 
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sociedade, uma tendência que se tornou 

mais acirrada quando da chegada de 

missionários presbiterianos, batistas e 

metodistas oriundos do Sul dos Estados 

Unidos, que já tinha sido derrotado pelo 

Norte ‘progressista’ e ‘liberal’. Para alguns 

desses missionários, ainda decepcionados 

com as repercussões políticas da ação das 

Igrejas protestantes naquele País, antes, 

durante e depois da Guerra da Secessão, o 

verdadeiro Cristianismo não deveria se 

preocupar com coisas da terra e, sim, 

conforme nos mostra Antônio Gouvêa 

Mendonça, com a salvação individual da 

alma e a espera da Canaã celestial, isto é, do 

‘celeste porvir’ (BURITY, 2006, p. 32-33). 

 

Porém, algumas lideranças das igrejas ligadas ao 

protestantismo histórico ingressaram na política brasileira, 

ainda na primeira metade do século XX. Esses políticos 

evangélicos não tinham suas carreiras vinculadas 

exclusivamente às suas congregações e nem sempre 

contavam com apoio financeiro ou institucional, de maneira 

sistemática. A carreira política era um protagonismo mais 

pessoal, e eles agiam conforme suas consciência e interesse. 

Não eram subordinados às suas doutrinas religiosas. 

 

Porém, a maioria desses políticos foi eleita 

em função do capital econômico ou 

simbólico acumulado por suas famílias ou 

por eles mesmos. Muitos deles eram 

protestantes de segunda ou de terceira 

geração, filhos de famílias que se 

destacaram por serem fazendeiros ou novos 

ricos oriundos do comércio, pessoas que 

podiam dar uma educação superior aos seus 

filhos. Cabe também ressaltar que não havia 
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ainda estratégias corporativistas, 

fundamentadas em condições objetivas de 

que os evangélicos poderiam eleger os seus 

representantes, embora já houvesse em 

alguns a aspiração política (CAMPOS, 

2002, p. 3).  

 

O próprio Campos (2002) faz numerosas referências 

a políticos evangélicos que mais se destacaram. Em 1902, 

Francisco Augusto Pereira, um rico fazendeiro de café, 

convertido ao presbiterianismo, foi prefeito de Lençóis 

Paulista (SP); Ernesto Luiz de Oliveira, engenheiro e pastor 

da Igreja Presbiteriana Independente, em Curitiba, foi 

Secretário da Agricultura do Paraná; Luiz Alexandre de 

Oliveira, batista, foi deputado federal por Mato Grosso; o 

Rev. Antonio Teixeira Gueiros, pastor da Igreja 

Presbiteriana, foi vice-governador do Pará, tendo a família 

Gueiros obtido enorme prestígio político em vários estados 

nordestinos, até os tempos da ditadura militar (1964-1985); 

o ex-pastor presbiteriano e batista, Ephigênio de Sales, foi 

governador do Amazonas e senador; João Café Filho, vice-

presidente de Getúlio Vargas, em 1954, era filho de 

presbiterianos independentes do nordeste brasileiro; 

Natanael Cortez, pastor presbiteriano e rico fazendeiro, no 

Ceará, ocupou importante papel na política daquele estado; 

do Rio Grande Sul, da Igreja Metodista Central de Porto 

Alegre, despontou para a política o jovem engenheiro Leonel 

Brizola. Em São Paulo, no final dos anos 40, surgem, na 

Câmara Municipal, nomes de evangélicos que depois se 

tornariam conhecidos como deputados estaduais ou federais, 

entre os quais Camilo Ashcar e Lauro Monteiro da Cruz. 
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Pelo exposto, fica evidente que, para os evangélicos, 

naquele período, não existia, ainda, uma ação sistemática das 

congregações religiosas, estruturada em organizações 

partidárias. Muitos dos políticos religiosos construíram suas 

carreiras sustentados no protagonismo próprio. Atuavam 

mais alinhados aos seus partidos, do que declaradamente 

articulados aos valores doutrinários das suas congregações 

religiosas.  

A dinâmica de adesão ao pentecostalismo contribuiu, 

de alguma forma, para o rompimento com o universo 

tradicional do catolicismo e das religiões afro-brasileiras; 

aliás, essas últimas, à luz das persuasivas pregações 

evangélicas feitas em discursos que, através da mídia, 

notadamente nas comunidades carentes das periferias das 

metrópoles, passaram a representar uma vida pregressa que 

era, muitas vezes, demonizada. Assim, a nova vida do crente 

passou a constituir-se uma oposição à vida antiga.  

O processo inclui arrependimento e conversão, bem 

como adesão a um novo estilo de espiritualidade e a uma 

sociabilidade na qual o fiel torna-se, imediatamente, um 

irmão. O pentecostalismo se apresenta como 

extraordinariamente novo, em oposição ao que acontece nas 

estruturas muitas vezes anônimas do universo religioso 

católico tradicional. Se antes a pessoa era apenas mais uma 

na multidão, com a pertença pentecostal a ser vista, 

identificada pelo seu papel; dessa forma, ela assume um 

lugar social em um grupo que crê e se comporta de modos 

determinados. 

Os evangélicos pentecostais e neopentecostais, a 

partir da década de 1980, revolucionaram com a adoção de 
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um modelo de evangelização que chega aos lugares nos quais 

a Igreja Católica não conseguiu atingir, ou não ofertou uma 

assistência espiritual suficiente. Nesse cenário, os 

evangélicos avançam, saindo do interior dos templos e 

chegando até as pessoas, nas periferias das cidades e nas 

comunidades mais carentes espalhadas pelo país afora. 

Nesse sentido, o campo religioso brasileiro, que antes era 

majoritariamente dominado pela Igreja Católica, passou 

através de uma diversificação que incluiu novas experiências 

e vivências doutrinárias da fé cristã. 

No pentecostalismo brasileiro podemos destacar uma 

primeira geração, que chegou no início do século XX, 

representada pelas Igrejas Assembleia de Deus e 

Congregação Cristã do Brasil; uma segunda geração, a partir 

da década de 1950, a exemplo da Igreja Quadrangular, da 

Brasil para Cristo, Casa da Benção e Deus é Amor; e uma 

terceira geração, que surgiu entre os anos de 1970 e 1990, na 

qual s destacam a Igreja Universal do Reino de Deus, e sua 

dissidente, a Igreja Mundial do Poder de Deus. 

Seguindo o pensamento de Freston (1993), verifica-

se que, até a década de 1980, as congregações evangélicas 

estavam mais preocupadas com seus projetos 

evangelizadores, buscando ocupar os espaços possíveis na 

TV, no rádio, nas praças, nos púlpitos, e também nos 

plenários das casas legislativas. Em questão, os meios de 

comunicação necessários à propagação dos seus respectivos 

projetos evangelizadores no espaço público.  

Portanto, o pentecostalismo e o neopentecostalismo  

e integrantes  da renovação carismática católica  ampliaram 

sua presença, com um modelo de evangelização que afirma 
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renovar, salvar e libertar todos aqueles que sofrem de males 

materiais e espirituais. Passava, assim, a atingir grandes 

parcelas da população, antes desprovidas de assistência 

espiritual e que, excluídas, vivenciavam, além da pobreza 

material, um vazio espiritual oriundo do seu 

desencantamento com o mundo. 

Isso significa dizer que, famílias inteiras, com 

problemas econômicos, sociais e emocionais, entre outros, 

passaram a contar com uma assistência espiritual, muitas 

vezes acompanhadas de projetos assistenciais originados 

naquelas igrejas evangélicas. E consequentemente, muitos 

políticos religiosos surgiram e construíram suas carreiras a 

partir desse cenário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sobre os desafios de representantes de instituições 

religiosas atuarem na política, o sociólogo Paul Freston 

(2006) reflete que não podemos ignorar a legitimidade do 

cidadão ligado a uma determinada religião atuar na política. 

Isso não significa, porém que possamos concordar com 

atuação do mesmo e inclusive de ficarmos atentos porque 

não se exclui a possibilidade de conversões oportunistas.  

 

Podemos não concordar com as políticas 

deste ou daquele candidato e até achar que 

sua conversão foi oportunista, mas não 

devemos combatê-lo de tal forma a 

deslegitimar a razão da nossa própria 

participação política. A política não deve ser 

meio de fortalecer uma religião em 

detrimento de outras, mas dizer que a 
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religião em si nada tem a ver com a conduta 

da política é lógica e historicamente falso 

(FRESTON, 2006, p.9). 

 

Por outro lado, o estudioso alerta para o fato de que 

nem sempre a atuação de um político religioso está 

comprometida com proselitismo doutrinário. Ao mesmo 

tempo faz-se necessário uma análise aprofundada da atuação 

legislativa dos políticos religiosos. Se os mesmos transferem 

as compreensões dogmáticas do púlpito para tribuna do 

legislativo. 

Paul Freston (2006) parece nos chamar a atenção para 

não reproduzirmos a negação da dimensão religiosa na seara 

política. É da natureza humana expressar a fé. Buscar sentido 

no transcendente. Um político religioso pode muito bem 

experimentar sua fé, tendo a consciência de que não é o 

portador da verdade absoluta. Visto que a fé e as crenças são 

demasiadamente subjetivas. 

 

Isso implica reconhecer, entre outras coisas, 

que há diferença entre ser um legislador 

evangélico e ser um governante evangélico. 

Em torno dos candidatos e políticos 

evangélicos há líderes e membros de igrejas 

com uma expectativa “messiânica” de que 

aquele candidato evangélico canalizará 

automaticamente as bênçãos de Deus sobre 

o Brasil, resolvendo todos os problemas que 

nos afligem. Esse messianismo é muito 

perigoso, para o país e para a Igreja. Ao 

contrário do que muitas vezes se afirma, a 

última parte do homem a se converter não é 

o bolso, é o fascínio pelo poder (FRESTON, 

2006, p.10-11). 
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O bom-senso deve acompanhar sempre o parlamentar 

nas suas atividades legisladoras, para que se evitem leis 

dogmáticas. Visto que o legislativo pode muito contribuir 

com a sociedade, elaborando leis que contemplem as 

múltiplas culturas religiosas. Evitando assim brechas que 

contribuem para o preconceito com a religião do outro. 

Como também combatendo o proselitismo religioso 

ferrenho. Não excluindo também aquele típico católico e ou 

evangélico fervoroso, que evoca para si o papel do messias. 

E anula todas as demais instancias da sociedade como os 

sindicatos, movimentos sociais partidos políticos enquanto 

elos entre a sociedade e o Estado na proposição e efetivação 

das políticas. 

O exercício político no Brasil atual, de modo 

particular através do legislativo, se aproxima de uma 

situação delicada, onde o estado laico é colocado à prova.  A 

atuação dos parlamentares religiosos é muito preocupante, 

visto que muitos desses políticos legislam quase que 

exclusivamente influenciados por suas crenças e convicções 

religiosas. Esse quadro não é democrático e muito menos 

civilizado, na medida em que instituições religiosas, através 

desses representantes políticos, se utilizam das instâncias de 

consulta popular eleitoral, conquistando o poder para impor 

uma agenda conforme os interesses das suas crenças 

religiosas.   

Portanto, o desafio de contribuirmos para existência 

de um ambiente democrático está posto para sociedade 

brasileira e toda classe política, de modo particular para os 

políticos religiosos que conquistam cadeiras no poder 

legislativo. Todos são chamados a refletir acerca da 
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liberdade individual e coletiva para construir um diálogo 

saudável entre religião e política. 
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CAPÍTULO 5 
 

RELIGIÃO, RELIGIOSIDADE E  
ESPIRITUALIDADE 

 

 

Fábio Henrique Sales de Lima Lau 

 

INTRODUÇÃO 

 

A espiritualidade é em si um termo que comumente é 

associado à religião ou à religiosidade. Todavia existe uma 

independência entre os termos que deve ser ressaltada. As 

categorias e os conceitos possuem fronteiras demarcadas 

entre o pensamento e a prática? De que trata cada um? Como 

se relacionam? São questões que são desenvolvidas neste 

capítulo. Como o conhecimento pode andar junto à prática 

espiritual sem alimentar ainda mais nossas paixões e 

arroubos mágicos? 

 

Os conceitos 

 

[...] religião não é o mesmo que 

espiritualidade – longe disso. Nem Deus é a 

mesma coisa que espiritualidade 

(CHOPRA; MLODINOW, 2012, p. 18). 

 

O fenômeno religioso é uma característica 

essencialmente do homem, entre os outros animais, que faz 

parte da organização e entendimento do universo e da vida 

humana na terra. Uma forma de abstração pessoal e social de 
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nossa existência. A religião e a religiosidade são deveras 

entidades psicossociais “que nos permite sentir que estamos 

em contato com esse mundo numênico além de nós próprios, 

que indubitavelmente é um mundo da imaginação, da 

fantasia projetada e da sensibilidade do espírito 

inconsciente” (BAUMAN,1999, p. 207). 

Vaticinou a nossa vã filosofia que a ciência 

esfacelaria a religião e a religiosidade como a ídolos antigos 

com a mesma facilidade com que as crianças destroem seus 

castelos de areia. Ledo engano. Há algo de suma importância 

para manutenção de crenças e fé que as tornam tão imortais 

quanto suas divindades. No advento da pós-modernidade 

fortificara-se a necessidade de se crer em algo para além do 

entendimento científico. Vertiginosamente multiplicaram-se 

as experiências religiosas no ermo vazio da razão. Nas 

palavras de Rubens Alves: 

 

Quando tudo parecia anunciar os funerais de 

Deus e o fim da religião, o mundo foi 

invadido por uma infinidade de novos 

deuses e demônios, e um novo fervor 

religioso, que totalmente desconhecíamos, 

tanto pela sua intensidade quanto pela 

variedade de suas formas, encheu os espaços 

profanos do mundo que se proclamava 

secularizado (1998, p.36). 

 

Muitos, tomados por seus dons proféticos ou 

baseados em cálculos e avaliações quantitativas da 

sociedade, anunciaram o fim das religiões. Por outro lado, o 

que observamos hoje é que, ao contrário das certezas 

absolutas e das apaixonadas visões, o mundo atual não só 
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mantém como multiplica as ordens religiosas, os segmentos 

e as experiências sociais com o sagrado. Segundo Bauman 

(1999), a pós-modernidade alimentou e fortaleceu o 

fenômeno religioso, muito esquecido, ou mesmo visto de 

soslaio pela intelectualidade engajada, pelo Estado moderno 

e pela sociedade materialista a partir do século vinte. 

Na pós-modernidade, a religião e os cultos em 

contínuo promoveram a diferenciação das crenças e de seus 

milagres da multiplicação. As grandes narrativas estão sendo 

contadas e recontadas. As identidades estão lá, como uma 

secção de uma grande loja de argumentos, todos ofertados 

sem custos altos, sem grandes esforços. Dela se pode entrar 

e sair, concordar ou discordar sem antecipar julgamentos. 

Antes na modernidade o indivíduo devia ser fiel ao Deus ou 

à religião, assinar um contrato vitalício com uma ideologia e 

ser identificado por ela.  

Na pós-modernidade o entendimento de fidelidade 

muda, os indivíduos tomam consciência de sua 

predestinação à transformação. A solvência de suas 

identidades maciças, de suas crenças peremptórias. Não se 

pode professar a fé pela fé. As crenças se adequam aos 

propósitos de vida de cada um, às contingências 

psicossociais. O indivíduo aceita em um diálogo, o que elas 

prescrevem, o que elas têm a falar deve estar em sintonia com 

a realidade dos sujeitos. As grandes peregrinações, os 

grandes atos públicos religiosos, os rituais voltados para as 

multidões ainda existem, mas, por outro lado, observa-se a 

procura por religiões mais gentílicas, mais nucleares. É o 

caso de algumas religiões pentecostais que partem 

justamente dessa ideia; os rituais são construídos através de 
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vivências comunitárias com o sagrado com cada vez mais 

menos participantes, em suas residências, em seus locais de 

trabalho. 

A identificação religiosa no século passado por um 

lado não foi tão benquista pelos intelectuais de esquerda. 

Eles viam nas religiões uma tendência reacionária de direita, 

como uma das forças de manutenção dos desníveis sociais, 

embora que para essa mesma esquerda os religiosos, 

sobretudo grupos católicos se voltaram contra o fascismo, 

contra o totalitarismo, contra a fome e a miséria na América 

Latina. Grupos religiosos se voltaram à práxis social como 

forma de salvação e reconexão com o divino. Os limites 

impostos e vigiados pelo humanismo se fragilizam. O mundo 

político se mistura ao social e vice-versa. 

Nesse caso é necessário entender que os governos 

modernos se tornaram laicos, mas que dentro de suas 

oficialidades algumas religiões contribuíram diretamente 

para o fortalecimento destes, a exemplo do Brasil, onde o 

catolicismo impera nas ritualidades e calendários do mesmo 

Estado. Não se pode esquecer que, mesmo sem uma religião 

oficial, gozamos os dias santos cunhados de forma 

impositiva sobre os demais cultos.  

Todavia, em resistência à Conceição, é tomada pelo 

sincretismo dos cultos africanos que homenageiam a Iemanjá 

dos candomblecistas. Uma demonstração clara de que as 

religiões se moldam a estruturas culturais. Todavia, é na 

sociedade materialista que as relações religiosas passaram ao 

meio das discussões.  

Por fim, o que se quer nesse momento é particularizar 

cada termo (religião religiosidade, espiritualidade), sabendo 
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que as fronteiras que as separam são frágeis e maleáveis, para 

não embaraçar as interpretações, porém com o perigo de ser 

abocanhado pela redução, em outras palavras, pela 

simplificação semântico-epistemológica, o que executaria de 

forma leviana axiomas absolutos.  

Evocando a voz de Morin, destaca-se que “Essa 

simplificação, reiteremos, tinha alimentando o impulso da 

ciência ocidental do XVII ao final do século XIX” (2011, 

p.34). Os tempos são outros, e é para o pensamento 

complexo que nos orientam as reflexões, pois é preciso 

reafirma sempre que: “A patologia moderna da mente está na 

hipersimplificação que não deixa ver a complexidade do 

real” (MORIN, 2011, p.15) e ela é o principal perigo para a 

descontinuidade das reflexões. 

O que é religião? Religiosidade? Espiritualidade? 

Muitas podem ser as respostas. Existe uma dependência 

muito forte do olhar que se lança aos conceitos. A filosofia, 

a antropologia, a sociologia, entre outros campos de 

conhecimento podem confluir ou mesmo divergir sobre a 

ideia. Mas para todas elas algo parece se compor de forma 

igual. Para prosseguir com as reflexões é necessário entender 

os conceitos e os mecanismos de operação histórica e 

cultural que os desenvolveram, afim de que não haja a 

interferência de uma prática a outra. 

Os termos religião, religiosidade e espiritualidade, 

usados com frequência neste texto, refletem o padrão 

semântico da atualidade. De início, destaquemos que 

religião, como os demais, é um conceito que necessita de 

uma abordagem sociocultural. Corbinos sugere que: 
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Entendemos aqui por “religião” um 

conjunto de narrações sagradas, de 

símbolos, mitos e rituais que geram e 

suportam um sistema de crenças – sistema 

que tem como resultado um projeto de vida 

coletiva e individual, e que, ao mesmo 

tempo, é um sistema de representação e de 

iniciação à dimensão absoluta da existência. 

Todo esse conjunto é tido como revelado 

por Deus, sendo, portanto, intocável e 

inalterável (2010, p. 18). 

 

A ideia de narrativa como elemento da tessitura da 

realidade, é comum ao que os indivíduos utilizam na 

formação da subjetividade, que o coletivo usa, a exemplo da 

pós-modernidade, para constituir seus paradigmas 

comportamentais, que a humanidade entrelaça na 

composição da história dos eleitos.  

Segundo Corbí (Cf. 2010) é possível determinar os 

mecanismos antropológicos que tornaram possível a gênese 

das religiões. O estudioso sugere que as religiões do passado 

possuíram os seguintes geradores comuns: A condição de 

falantes, consecutivamente de narradores; a experiência 

dupla com o real, algo que se entende pela referencial idade 

e pela interpretação dos fenômenos físicos, consequência 

inseparável da condição de falantes em suas palavras “- uma 

experiência do real relativa às nossas necessidades; - uma 

experiência do real em si mesma absoluta” (CORBÍ, 2010, 

p. 135); somadas ainda às condições de vida pré-industrial e 

aos projetos coletivos expostos por meio dos mitos, os 

símbolos e os rituais. 

Religião como narrativa faz parte de uma 

competência humana de aferir sentidos aos fenômenos, de 
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encadear fatos e comportamentos. Campbell chama a 

atenção para que: “É preciso entender que cada religião é 

uma espécie de programa com seu conjunto próprio de sinais, 

que funcionam” (1990, p. 34). Muitas vezes nosso 

pensamento disjuntivo não nos deixa perceber certas 

relações de constituição do pensamento. Morin (2011) 

explicita estas implicações na construção do pensamento 

religioso em oposição ao saber. 

 

Em nossas sociedades ocidentais estão 

também presentes mitos, magia, religião, 

inclusive o mito da razão providencial a uma 

religião do progresso. Começamos a tornar-

nos verdadeiramente racionais quando 

reconhecemos a racionalização até em nossa 

racionalidade e reconhecemos os próprios 

mitos, entre os quais o mito de nossa razão 

todo-poderosa e do progresso garantido 

(MORIN, 2011, p. 23). 

 

Religião, em suma, é um conjunto de normas e 

preceitos que determinam a experiência com o sagrado e que 

estiveram sempre no ostracismo das sapiências. Os vários 

campos do conhecimento voltaram-se à religião para 

explicá-la, mas ora vista por sua dinâmica social, ora por sua 

instância antropológica, ora pela sua relevância filosófica. 

Mas o conhecimento acadêmico esbarra em seu mais insólito 

motivo: Deus. Como sensor de nossa ignorância ele nos avisa 

que não somos capazes de prová-lo e do mesmo jeito não 

podemos negá-lo. 

Ainda, segundo a antropologia, devemos entender 

que a religião está para a certeza de um encontro 

incancelável, efetivamente único, o encontro com a morte. 
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Ou em outras palavras “em toda fé, há uma dúvida, 

profunda” (MORIN, 2002, p. 21). A indesejada das gentes, 

como se referia Paulo Bandeira em um de seus poemas, é, 

senão, uma das razões da existência das religiões. O desejo 

pela eternidade é em suma uma das razões para sua 

existência dentro das afirmativas antropológicas e 

sociológicas. Ela como qualquer aparato sociocultural possui 

engrenagens que asseguram seu funcionamento.  

A religião requer exercício, manutenção das crenças 

de caráter coletivo a partir de um referencial particular, o 

narrar da fé que entendemos como religiosidade. Para 

explicitar a ideia destaca-se aqui à reflexão de Campbell que 

se volta especificamente para o catolicismo e que consegue 

dimensionar a religiosidade dentro de um corpo doutrinário 

qualquer. Ele expõe que: 

 

Um dos aspectos maravilhosos do ritual 

católico é a comunhão. Lá você é ensinado 

que este é o corpo e o sangue do Salvador. E 

você o toma, volta-se para o seu interior, e 

eis Cristo agindo dentro de você. É uma 

maneira de estimular a meditação sobre 

como vivenciar o espírito em você. Você 

observa pessoas retornando da comunhão e 

elas estão voltadas para dentro, realmente 

estão (1990, p. 73). 

 

Algumas das palavras no argumento do estudioso das 

religiões que nos importa para o entendimento é rito, pois a 

ideia de prática se constitui por meio da repetição; do 

ensinado, uma alusão certa ao preceito cultural e coletivo; e 

com a expressão dentro de você que se repete a interiorização 
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de práticas e de suas subjetivações. A religiosidade, diferente 

da religião, parte do coletivo para o pessoal, é o exercício das 

práticas do crer. É uma postura de identificação com 

preceitos e conteúdos, doxas, dogmas, doutrinas, religiosas 

ou não.  

Porém aprende-se que mesmo para os que não 

possuem religião, possuem um sentimento religioso que os 

orienta em suas tomadas de decisões, um sistema que se 

constrói a partir das experiências cotidianas e das respostas 

às questões imediatas, ou não da vida. A religiosidade 

mantém em si um constructo do bom e do belo, um senso 

estético e moral que o indivíduo recebe culturalmente e vai 

modelando segundo suas aprendizagens e o passar do tempo.  

E a Espiritualidade, o que seria? Que advém do 

espírito, do imaterial e assume conceitos distintos, por vezes 

relacionados à religiosidade, mas necessariamente não 

devedor de uma doutrina, ou mesmo de uma ideia de Deus. 

Por espiritualidade, por meio das nomenclaturas utilizadas 

na literatura a respeito, são encontrados vários significados, 

várias expressões e termos que sugerem sentidos próximos à 

ideia de uma experiência de mergulho no eu, um exercício 

de autoconhecimento e de ruptura com o tempo, o retirar-se 

nas expectativas sensórias do estar no mundo, da 

compreensão da vida não pelas palavras, mas pelas 

sensações.  

A espiritualidade tanto se volta às instâncias místicas 

de encontro com o sagrado, passando pela vivência de 

valores éticos e morais, chegando próximo ao exercício do 

autoconhecimento. Leonardo Boff e Frei Betto, na obra 

Mística e Espiritualidade, fazem uma incursão sobre a 
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interpretação da espiritualidade humana, descortinando uma 

realidade que sinaliza o aspecto reducionista e de senso 

comum incorporado nesse conceito. Ao pontuar sobre o tema 

o autor assevera: 

 

Espiritualidade vem de espírito. Para 

entendermos o que seja espírito precisamos 

desenvolver uma concepção do ser humano 

que seja mais fecunda do que aquela 

convencional, transmitida pela cultura 

dominante. Esta afirma que o ser humano é 

composto de corpo e alma ou de matéria e 

espírito [...] Perdeu-se a unidade sagrada do 

ser humano vivo que é a convivência 

dinâmica de matéria e de espírito 

entrelaçados e inter-retro-conectados (2010, 

p. 40-41). 

 

Entendida como um modo de ser, uma atitude de base 

a ser vivida em cada momento e em todas as circunstâncias, 

essa espiritualidade não pode ser esquecida, pois é necessária 

para uma vida harmônica e saudável. As nomenclaturas são 

vastas para nomeá-la. Torralba usa o termo sensibilidade 

espiritual como no trecho: “A sensibilidade espiritual, ou 

espiritualidade, é, essencialmente, uma transformação da 

pessoa que exige um trabalho sobre si mesmo, um trabalho 

sobre o próprio eu” (2013, p. 40). 

Para ele a espiritualidade é um processo, um trabalho 

com exigências e metodologias próprias para a auto-

organização. Mas nota-se que as três circunstâncias de 

experiência com o sagrado possuem diferenças sutis, mas 

que há algo em comum em todas elas: a dimensão extra 
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temporal, ou o mergulho em si, a busca por respostas ao 

próprio questionamento da vida. 

Em suma, podemos dizer que a busca da dimensão 

espiritual não é algo novo na história da humanidade e que é 

possível identificá-la por um comportamento discursivo 

comum que pode ser racionalizado. Segundo Chopra e 

Mlodinow (2012): 

 

A hipótese espiritual, apresentada milhares 

de anos atrás, tem três partes: 

1. Há uma realidade invisível que é a fonte 

de todas as coisas visíveis; 

2. Essa realidade invisível pode ser 

conhecida pela nossa consciência; 

3. A inteligência e o poder de organização 

estão entrelaçados no cosmo. (2012, p. 20). 

 

Em outras palavras, nossos sentidos não estão aptos 

a captar todos os fenômenos que nos margeiam. Os 

fenômenos culturais, as formações ideológicas são, por 

exemplo, imperceptíveis, mas concretos. A forma com que 

lidamos com os mesmos só é estabelecida pelo nosso poder 

de abstração, pela consciência, deveras um discurso em que 

nos colocamos em um universo no qual existe uma 

inteligência que opera todas as realidades.  

 

Espiritualidade leiga e o novo humanismo 

 

A grosso modo, e de forma redundante, pode-se 

afirmar que na religião os indivíduos se voltam ao atemporal, 

para o que é eterno, para o que não tem começo, meio ou fim. 

A fé é um pacto pela paz individual ou coletiva, um pacto 
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entre homens e o que já era antes de sermos, o deus, a deusa, 

os deuses, a energia vital cósmica. A religiosidade é uma 

série de atitudes e reafirmação do pacto religioso, o labutar 

com estas crenças, ou mesmo o compromisso efetuado 

consigo mesmo e com uma comunidade para a vivência de 

normas e doutrinas.  

Esta compreensão da religiosidade como ação efetiva 

pode, por relação e comparação, tornar possível até o 

entendimento do ateísmo como uma religião, que em seu 

caráter coletivo, admite seguidores, os quais professam uma 

crença com posturas e ideias que devem ser respeitadas, sua 

consistência doutrinária. Nesse exemplo, a espiritualidade se 

desvencilha da figuração, da personificação do divino, 

devendo ser vista por outro ângulo, por uma instância mais 

intimista e avessa a partidarismos sagrados.  

A espiritualidade vai tomando outras denominações, 

outras alcunhas como no trecho a seguir: “O processo de 

expansão da consciência, porém não pode ser entendido 

como um programa fechado, delimitado no tempo e no 

espaço. É um processo interminável; é um processo de 

burilamento do ser, que deve ser buscado como objetivo 

principal da vida” (SAMPAIO, 2010, p. 139), o que a 

literatura destaca como espiritualidade laica. 

O entendimento aponta para uma ideia tênue de 

trabalho psíquico como se remete nessa direção o 

pesquisador MariàCorbí (2010) ao afirmar a existência de 

uma “noção de espiritualidade, no sentido de dimensão sutil 

da existência” (2010, p. 19). A espiritualidade estaria por 

uma pauta particular de cuidado de si, nas quais as crenças 

possam ou não existir, mas que o grande filão é o dedicar-se 
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a si, ao conhecimento de si, dos seus desejos de suas paixões, 

fraquezas, mas numa perspectiva singular da racionalização 

das experiências. 

 

A vida espiritual não é patrimônio das 

pessoas religiosas. Todo ser humano, pelo 

simples fato de existir, é capaz de vida 

espiritual, de cultivá-lo dentro e fora do 

âmbito das religiões. Em virtude de sua 

inteligência espiritual, tem necessidade de 

dar um sentido à sua existência e ao mundo 

em que vive, experimenta sua existência 

como problemática e necessita pensar o que 

deve fazer com ela (TORRALBA, 2013, p. 

49). 

 

Na pós-modernidade os divórcios são instituições 

comuns na vida dos indivíduos e nas formas de pensamento. 

Religião, religiosidade e espiritualidade podem ser vistas de 

formas separadas, com significados intrínsecos e diferentes. 

Diz Morin, lançando um olhar complexo ao fenômeno 

religioso: “Para mim, a religião não se deve fundar sobre a 

ideia de salvação, como as religiões anteriores, mas sobre 

uma ideia de perdição” (2002, p. 37). Em suas palavras a 

dimensão válida à humanidade caracteriza-se pela 

presentificação dos conflitos existenciais e não pela 

promessa de outra vida sem atribulações. 
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Nesse instante, pode-se compreender que a 

individualidade com traços inegavelmente neoliberais9 

ajudou a construir uma doutrina voltada para o indivíduo, 

com os resquícios de um suposto positivismo crente da 

subjetividade do eu. Da sua capacidade de superação através 

do auto-encontro. Numa crença inatista do poder interno em 

que, às vezes, o termo espiritualidade é tomado como 

consciência. “A consciência é um estado interior que se 

manifesta pelo poder da transformação, do amadurecimento, 

que traz pouco a pouco o despertar de nossa natureza divina 

e uma ampliação de visão de nossa relação com tudo o que 

nos cerca” (SAMPAIO, 2010, p. 59). 

É interessante notar que na ideia de uma 

espiritualidade desligada de um credo religioso, a 

experiência espiritual é também conhecida pela utilização da 

palavra consciência, que em seu sentido morfológico quer 

denotar como ciência, ou mesmo com conhecimento. Daí as 

variações de seus usos ou mesmo a variedade de composição 

de termos semelhantes à espiritualidade, mas sempre de 

forma aberta, numa perspectiva ampla de autoconhecimento: 

“O processo de expansão da consciência, porém não pode ser 

entendido como um programa fechado, delimitado no tempo 

e no espaço. É um processo interminável; é um processo de 

                                                 
9 “Na pretensão de suceder as ideologias, o liberalismo econômico 

revela-se uma ideologia em ruína. Seu laisser-faire determinou 

conquistas parciais, mas provocou mais empobrecimentos do que 

enriquecimentos sob sua égide, mundialização, desenvolvimento, 

ocidentalização – três faces do mesmo fenômeno – mostraram-se 

incapazes de tratar os problemas vitais da humanidade” (HESSEL; 

MORIN, 2012, p.10). 
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burilamento do ser, que deve ser buscado como objetivo 

principal da vida” (SAMPAIO, 2010, p. 139). 

Os tempos mudam e com eles nossas necessidades e 

mecanismos de transcender às narrativas do eu e do sagrado 

impostas pela tradição. De certo, por mais difícil que seja à 

nossa vã filosofia, “Teremos de aprender a compreender, a 

experimentar e a cultivar a dimensão absoluta de nosso 

existir e de nossa experiência do real, mas sem formas 

religiosas” (CORBÍ, 2010, p. 137). Subjaz o entendimento 

de uma espiritualidade não movida por sentimentos 

religiosos, por doutrinas sagradas. E sim a extensão de 

entendimento para uma espiritualidade laica. 

Segundo Torralba (2013), essa forma de ver a 

espiritualidade vem sendo cultivada por inúmeros 

pensadores, dentre eles Gabriel Madinier, asseveram a 

pertinência à espiritualidade laica como uma receita para 

combater os malefícios da programação social. Prossegue 

com suas reflexões ao concluir que: 

 

Em uma sociedade como a nossa, que tem 

sido chamada de sociedade do espetáculo, 

da diversão e do consumo massivo e que, 

constantemente, solicita-nos a afastarmos de 

nós mesmos e nos esparramarmos em 

atividades sem fim, a espiritualidade é uma 

inversão da diversão e, assim, permite um 

melhor conhecimento de si mesmo, um 

conhecimento indispensável para o 

desenvolvimento harmônico da pessoa 

(TORRALBA, 2013, p. 57). 
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A espiritualidade é, segundo Torralba (2013), uma 

estratégia contra a alienação contemporânea, contra os 

programas de reality show e suas táticas de fortalecimento de 

um discurso que faz dos sujeitos meros espectadores dos 

acontecimentos, que impedem o questionamento profundo e 

ético das nossas amarras sociais. Na pós-modernidade a 

incerteza do que somos e a inconsistência do que desejamos 

ser fez com que perdêssemos a dimensão de nossa 

humanidade, e em alguma proposta de espiritualidade 

reencontramos a necessidade de redimensionar o humano. 

De reconectá-lo à sua faculdade consciente “A consciência é 

sempre a norma suprema, deve ser levada em conta” 

(GRÜN, 2008, p. 92). Este homem precisa religar-se. 

Tudo isso tem implicação para a ideia de uma 

educação espiritual aqui entendida ao termo humanização, a 

construção de valores humanos pela educação. Postura 

ideológica que escolhe o homem como fim de qualquer 

doutrina, de qualquer ciência, de qualquer pedagogia. Seria 

a reafirmação do pensamento humanista que não é 

facilmente reduzido a um entendimento por se compor de 

diversas situações e contextualizações de seus sentidos. 

Todavia, como se sabe, o humanismo não é um termo novo 

na história do pensamento ocidental.  

Desde a antiguidade clássica até o Renascimento 

europeu pode-se observar o termo em seus mais 

diferenciados usos. Como pontua Mendonça (2008) a 

palavra “humanista”, como sujeito que professa o 

humanismo, passou a ser usado para designar diversas 

expressões de ideologias modernas e contemporâneas, o que, 
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de alguma maneira, contribuiu para certa vaguidade em seu 

sentido. 

 

Pode-se, então, verificar fundamentalmente 

três sentidos de humanismo: o humanismo 

histórico-literário, construído na perspectiva 

do estudo e da formação da cultura clássica, 

grega e romana; o humanismo de dimensão 

especulativo-filosófico, que, de modo geral, 

engloba os aspectos relacionados à origem, 

natureza, destino dos seres humanos e que, 

mais especificamente, implica doutrinas que 

buscam dignificar os seres humanos; e, por 

fim, o humanismo de caráter ético-

sociológico social, de sua culturalidade e de 

sua historicidade (2008, p. 25). 

 

A humanidade é, sem dúvidas, uma abstração, um 

ideal, uma crença? Pode-se realmente chegar a um conceito 

concreto do humano. Ou é uma simples ilusão do nosso 

pensamento simplista? Não há um entendimento consciente 

dos conceitos sem a tomada de postura ideológica frente ao 

mundo. O impasse continua. 

Mendonça (2008) ajuda a clarear as reflexões, 

propondo uma volta ao pensamento humanístico freiriano. 

Paulo Freire surge como um pioneiro ao considerar e 

introduzir em nossa cultura a ideia de que o ser humano e sua 

humanidade se constituem na compreensão de sua natureza, 

em que ele se reconhece como um ser-no-mundo, que as suas 

particularidades existenciais passam a ser reconhecidas e 

aceitas a partir do instante em que ele absorve a sua própria 

condição humana pelo uso de sua consciência crítica a 

realidade.  
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Outros estudiosos destacam a importância da 

redescoberta da humanidade. Espírito Santo (2008) é um 

destes nomes, que usará a palavra conscientização como 

correlata a espiritualização, quando diz que “É significativo 

perceber que os níveis de consciência só vão se ampliar 

objetivamente nos meios educativos, ao menos aqui no 

Brasil, a partir de Paulo Freire, quando o autor chama a 

atenção de que educar é antes de mais nada, conscientizar” 

(2008, p. 22). 

Mendonça (2008) ainda destaca a dimensão espiritual 

defendida no pensamento de Paulo Freire, afirma que o 

gênero humano possui a aptidão, a competência ontológica 

para ser mais, para serem profundamente mais humanos, 

resultando continuamente na ultrapassagem de situações 

desumanizadoras. Essa vitória sobre a natureza 

desarticuladora do humano é o que configura na sua 

pedagogia.  

No estudo feito por Torralba a espiritualidade laica 

surge como caminho para redefinição das propostas de 

conciliação entre mente e espírito. Segundo ele: 

 

Luc Ferry constata a permanência de 

questões de ordem espiritual em nossas 

sociedades secularizadas. Em sua opinião, a 

espiritualidade não deve ser entendida como 

uma transcendência vertical, que vincula o 

ser humano ao Absoluto [...]. Em sua 

opinião, a espiritualidade laica se vive neste 

mundo terreno, sem referir-se a nenhum 

Além transcendente. Entende 

espiritualidade laica como uma forma de 

religião imanente, com uma vinculação 
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profunda com tudo o que existe (2013, p. 

56). 

 

Neste momento, vem à consciência da humanidade a 

existência de um incômodo, de um mal-estar que mostra a 

certeza de estar vivo. Como nas palavras de Riobaldo em 

Grandes Sertões Veredas “Porque existe dor” é que se faz 

necessário entender suas causas. Temos medo da dor. E o 

temor faz parte de nosso instinto, de nossa animalidade. E o 

professor, essa figura muitas vezes tomada como 

transcendental e imaculada, revela-se dentro do âmbito 

administrativo educacional e fora dele um ser humano com 

todas as suas ambivalências e fragilidades do espírito que 

devem ser tratadas. Não em busca de uma cura, mas no 

fortalecimento de suas faculdades éticas e morais 

indispensáveis ao seu exercício profissional e pessoal: a 

harmonização. Que também é a meta, mesmo que 

inalcançável, pois “A importância da harmonização é 

primordial à educação voltada para a condição humana, 

porque nos mostra como a animalidade e a humanidade 

constituem, juntas, nossa condição humana” (MORIN, 2011, 

p. 46). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Construir narrativas e análises acerca de conceitos 

que podem parecer simples, mas que na verdade, são 

complexos, constitui tarefa instigante para qualquer 

pesquisador, pois se avalia pelo crivo da ciência e pelas 

elucubrações da racionalidade. Verifica-se que, apesar de 
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uma clara relação, esses conceitos possuem delimitações e se 

referem a práticas com sentidos próprios. 

A espiritualidade, laica ou não, resulta de uma 

dimensão primordial da prática dos indivíduos, como um 

mapa ou uma bússola de sua subjetividade imaginativa, 

como força criativa no pensamento complexo. O 

reconhecimento dessa espiritualidade impõe a transformação 

do conhecimento das realidades viventes e estabelece modos 

de pensar e de agir que religam as fronteiras e as dimensões 

que dissociam a racionalidade, a ética, a estética e a vida. 

Na pós-modernidade, ao contrário do que se pensava, 

se verificou a necessidade de se crer em algo, pois o 

entendimento proporcionado pelo conhecimento científico 

não pode superar essa demanda do humano. Assim, a religião 

e a religiosidade permanecem com força e vigor na 

atualidade, sendo cada uma, por seu turno, algo de suma 

importância para a manutenção de crenças e de fé para 

conexão e reconexão dos homens com as suas divindades. 
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CAPÍTULO 6 
 

FILOSOFIA DE NIETZSCHE X RELIGIÃO CRISTÃ: 
ACEITAÇÃO DE JESUS E NEGAÇÃO DO 

CRISTIANISMO DE PAULO 

 

 

Sebastião Hugo Brandão Lima  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto resulta da nossa pesquisa durante o 

mestrado que continuamos, indiretamente, no doutorado. 

Trata-se de um tema que discorremos no livro Deus está 

Morto?! A recepção da crítica de Nietzsche à Religião Cristã 

no cenário religioso pós-moderno, no qual, propomos uma 

reflexão acerca do que Nietzsche compreendia por 

Cristianismo e qual sua crítica ao mesmo. Essa reflexão é 

inerente ao que Nietzsche pensava sobre Jesus e sobre o 

apóstolo Paulo. No decorrer deste capítulo iremos 

justamente reapresentar este texto, já publicado no livro 

citado acima (BRANDÃO, 2015), contudo, com 

modificações do texto original e acrescentado alguns 

parágrafos e considerações. 

Problematizamos a crítica de Nietzsche à religião 

cristã, e, sobretudo, crítica à sociedade de sua época. Ele 

critica uma sociedade edificada sob o ideário cristão que está 

amparado em uma moral que por séculos foi usada como 

mecanismo de domínio e manutenção de poder. Nietzsche 

entende o cristianismo enquanto negação da vida e/ou 



- 117 - 

religião da decadência. A crítica de Nietzsche ao 

cristianismo tem como alvo o sujeito enquanto agente moral. 

Todavia, não é necessariamente uma crítica a Jesus, o Cristo, 

visto que, Nietzsche considerava Paulo o verdadeiro 

fundador do cristianismo. 

A filosofia do Nietzsche vista sobre outros ângulos 

nos possibilitou avançar no entendimento do fenômeno 

religioso e elucidar parte do pensamento deste autor. Por 

exemplo, um dos pontos centrais desta pesquisa, refere-se 

aos posicionamentos de Nietzsche frente ao cristianismo e a 

religião de forma geral: a fúria de Nietzsche contra o 

cristianismo e todo seu afinco em destruir os valores cristãos 

não é direcionado a Jesus e sim a Paulo, o apóstolo, e ao 

cristianismo que se seguiu até os dias atuais. Segundo 

Nietzsche, Paulo foi o verdadeiro fundador do cristianismo 

que se oficializou em Roma e dominou o mundo ocidental. 

Para Nietzsche, esse cristianismo em momento algum pode 

ser confundido com os ensinamentos de Jesus. Foi um 

cristianismo subvertido, moralista e que negou a vida, ao 

contrário de Jesus. 

 

Jesus, um “espírito livre” 

 

A crítica de Nietzsche ao cristianismo não é 

necessariamente uma critica a Jesus, o Cristo. Visto que, 

como já vimos, Nietzsche defendia que Paulo foi criador do 

do cristianismo que se sucedeu pós morte de Jesus. Para ele 

o cristianismo que se oficializou em Roma e perpassou toda 

a história em nada se assemelha aos ensinamentos de Jesus. 
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Para Nietzsche, Jesus teria catalisado os anseios da 

sociedade judaica que em sua época era oprimida pelos 

romanos. Um Jesus que não guardava nenhum interesse 

político ou buscava fundar uma nova religião. Foi um Jesus 

que transvalorou os valores de sua época, normas e leis 

judaicas. Foi um transgressor das leis, impondo uma reflexão 

sobre as vigentes, as quais os judeus se submetiam e se 

organizavam em torno. Jesus se demonstrou alguém à frente 

do seu tempo, um espírito forte. Como o próprio Nietzsche 

enfatizou: “Seria possível, com alguma tolerância de 

expressão chamar Jesus um ‘espírito livre’ - ele não faz caso 

do que é fixo: a palavra mata, tudo que é fixo mata” 

(NIETZSCHE, 2008, p. 71). 

Segundo Nietzsche, tanto a consciência má quanto a 

noção de pecado são para Jesus, os causadores principais da 

decadência de vitalidade que existia entre seus companheiros. 

No entendimento de Nietzsche sobre Jesus, para este, a 

opressão essencial aos judeus não teria sido a perseguição e 

dominação dos romanos, e sim o peso das leis judaicas em 

negar a vida. Nietzsche compreendia Jesus como um judeu 

além de seu tempo. Os judeus viviam constantemente 

ameaçados e/ou sentindo-se culpados, como transgressores da 

lei, pecadores. Os judeus esperavam por um messias capaz de 

aliviar este peso, que os libertasse. Estavam cansados dos 

vários ritos expiatórios que causavam um cansaço excessivo 

nos fieis. Os judeus esperavam liberta-se da opressão da lei e 

afirmar a vida (NIETZSCHE, 2000, 147).  

Jesus, que afirmava a vida e não carregava em si a 

culpa estabelecida pelo peso da lei e ideia de pecado, soube 

canalizar o sentimento dos judeus e direcioná-los à 
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afirmação da vida e a libertação da pesada opressão vivida 

pelos judeus que contrariava o que havia de natural e 

instintivo. Jesus vivia livre de culpa enquanto os homens de 

sua época viviam sob o julgo do pecado com suas 

consciências pesadas. Segundo Nietzsche, isso era o que o 

diferenciava dos homens de sua época, e não a sua divindade. 

Esta autoafirmação de Jesus frente à sua época – em não se 

negar a vida e não aceitar o jugo das leis e normas morais – 

faz dele um espírito livre.  

 

Há exceções que se destacam na espécie, 

seja por uma imensa brandura e simpatia 

com os homens, seja pelo encanto de uma 

energia incomum; outras são atraentes em 

altíssimo grau, porque certos delírios 

lançam torrentes de luz sobre todo o seu ser: 

é o caso do célebre fundador do 

cristianismo, que acreditava ser o filho de 

Deus, e, portanto isento de pecado; de 

modo que através de uma ilusão - que não 

devemos julgar duramente, pois em toda a 

antiguidade pululavam filhos de Deus - ele 

alcançou o mesmo objetivo, o sentimento 

de completa isenção de pecado, da plena 

irresponsabilidade, que hoje qualquer 

homem pode adquirir através da ciência 

(NIETZSCHE, 2007, 140 - 141). 

 

Para Nietzsche, Jesus afirmou a vida integralmente, 

aceitou a morte mesmo sabendo que esta seria morte de cruz. 

Jesus afirma a vida até a hora de sua morte. Não contestou e 

nem evitou a morte, ao contrário, ele a desejou, isto é, amou 

a dor e o sofrimento, amou inclusive os seus assassinos. Não 

sentiu raiva dos seus algozes, somente os aceitou da mesma 
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forma que fez com a dor e com a morte e nela afirmando a 

vida. Em Nietzsche, este seria o maior exemplo de Jesus: sua 

aceitação e afirmação da vida em sua morte de cruz, que o 

eternizou enquanto um espírito livre. Para Nietzsche, a 

mensagem de Jesus corresponde a aceitação da vida e a 

renúncia da culpa, ao pecado e a todo tipo de fraqueza, isto 

é, consciência livre de culpa e de pecado é imprescindível 

para uma vida plena e abundante. Afirmar a vida foi o 

exemplo de Jesus e esse é seu ensinamento. Sobre isso, 

Nietzsche discorre que: 

 

Esse ‘portador da boa nova’ morreu como 

viveu, como ensinou – não para ‘redimir os 

homens’, mas para mostrar como se deve 

viver. A prática foi o que ele deixou para a 

humanidade: seu comportamento ante os 

juízes, ante os esbirros, ante os acusadores 

e todo tipo de calúnia e escárnio - seu 

comportamento na cruz. Ele não resiste, 

não defende seu direito, não dá um passo 

para evitar o pior, mais ainda, ele provoca 

o pior... E ele pede, ele sofre, ele ama com 

aqueles, naqueles que lhe fazem mal... Não 

se defender, não se encolerizar, não atribuir 

responsabilidade...Mas tampouco resistir ao 

mau - amá-lo...- Somente nós, espíritos 

tornados livres, temos o pressuposto para 

entender algo que dezenove séculos 

entenderam errado... (NIETZSCHE, 2008, 

p. 77). 

 

Para Nietzsche, as intepretações sobre Jesus foram 

moralistas e realizadas por uma tradição que o desfigurou. A 

autenticidade de Jesus estava em interpretá-lo sob o ângulo 

psicológico: 
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O que me importa é o tipo psicológico do 

Redentor. Afinal, ele pode estar contido nos 

evangelhos apesar dos evangelhos, ainda 

que mutilado ou carregado de traços alheios: 

como o de Francisco de Assis está 

conservado em suas lendas, apesar de suas 

lendas. Não a verdade quanto ao que fez, o 

que disse, como realmente morreu; mas a 

questão de o seu tipo ser concebível, de 

haver sido ‘transmitido’ (NIETZSCHE, 

2008, p. 65). 

 

Uma das poucas críticas de Nietzsche feitas 

diretamente a Jesus, possivelmente a única, foi acerca da sua 

complacência e compaixão para com os fracos: “Cristo, que 

gostamos de considerar como o coração mais ardente, 

promovia o embrutecimento dos homens, se colocava ao 

lado dos pobres de espírito e impedia a produção da 

inteligência superior [...]” (NIETZSCHE, 2007, p. 198 – 

199). O fracasso teria sido valorizado e estimulado por Jesus, 

contrariando a lei natural de sobrevivência e domínio dos 

fortes. O discurso de Jesus consolou os fracassados, 

impedindo que os mesmos rompessem com o fracasso e se 

tornassem fortes e superiores. O discurso de Jesus se tornou 

análogo e defensor do que, neste mundo, é fraco, mal- 

sucedido e etc. 

 

O fundador do Cristianismo pensava que 

nada fazia sofrer mais os homens do que os 

seus pecados; foi esse o seu erro, o erro 

daquele que se sente sem pecados; de 

alguém a quem faltava experiência quanto a 

este ponto! Foi assim que a sua alma se 

encheu com essa maravilhosa e quimérica 
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piedade por um mal com que o próprio povo, 

que era o inventor do pecado, sofria 

raramente como de um grande mal! Mas os 

cristãos souberam, uma vez a coisa feita, dar 

razão ao seu mestre para santificar o seu erro 

fazendo dele uma ‘verdade’ (NIETZSCHE, 

2000, p. 147 - 148). 

 

Nietzsche valorizou Jesus e o que ele mesmo chamou 

de verdadeira prática evangélica: um Jesus que amou a vida 

e a todos que nela encontrou e conviveu. Um Jesus que negou 

a lei e transvalorou os valores de sua época. Segundo 

Nietzsche, Jesus foi o salvador que com suas práticas 

afirmou a vida, não se submetendo às construções de pecado, 

de arrependimento, de salvação... negando-as afirmou o 

natural e o instintivo.  

 

[...] a prática verdadeiramente evangélica. 

Não é uma ‘fé’ que distingui o cristão: o 

cristão age, ele se distingui por outro agir. 

Por exemplo, não oferece resistência àquele 

que é mal para com ele, nem em palavras 

nem em seu coração. Não faz diferença entre 

estrangeiros e conterrâneos, entre judeus e 

não judeus. Não se irrita com ninguém, não 

despreza ninguém. 

A vida do Salvador não foi realmente outra 

coisa senão essa prática... Não tinha mais 

necessidade de fórmulas, de rito para as suas 

relações com Deus – nem se quer da oração. 

Rompeu com toda doutrina judaica do 

arrependimento e da expiação; sabia que é 

unicamente a prática da vida que se faz com 

que alguém se sinta ‘divino’, ‘bem-

aventurado’, ‘evangélico’ e a todo instante 

‘filho de Deus’. Não é o ‘arrependimento’, 

não é a ‘oração de perdão’ que levam a deus: 

é unicamente a prática evangélica que 
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conduz a Deus, é justamente ela que é 

‘Deus’! – O que foi abolido pelo Evangelho 

é judaísmo das noções de ‘pecado’, de 

‘perdão dos pecados’, de ‘fé’, de ‘salvação 

pela fé’ – toda a doutrina dá Igreja judaica 

foi negada na ‘boa-nova’ (NIETZSCHE, 

2008, p. 73-74). 

 

As críticas de Nietzsche ao cristianismo não 

poderiam de forma alguma serem direcionadas aos 

ensinamentos e práticas de Jesus, o crucificado. Nietzsche 

tinha Jesus em alto valor, à medida que repugnava o 

cristianismo de sua época que era o fundamento do mundo 

ocidental. A crítica de Nietzsche era uma crítica à cultura de 

sua época. Como o cristianismo alicerçava a cultura de sua 

época, ele se tornou um ferrenho crítico ao cristianismo, isto 

é, à moral e metafísica cristã que fundamentava o mundo 

ocidental. 

 

A crítica de Nietzsche ao cristianismo de Paulo 

 

Nietzsche objetivava apontar o fundador do discurso 

moral do cristianismo, que teria se distanciado dos 

ensinamentos de Jesus e o desfigurado. Para ele, o 

responsável pela má interpretação moral e difusão do 

cristianismo foi Paulo. A oposição feita pela religião cristã 

ao que é natural e à vida como um todo não provem de Jesus 

e sim da interpretação de Paulo que, segundo Nietzsche, foi 

o verdadeiro fundador do cristianismo tal como conhecemos. 

 

A ‘boa notícia’ foi seguida rente aos 

calcanhares pela pior de todas: a de Paulo. 

Em Paulo toma corpo o tipo oposto ao 
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portador da ‘boa notícia’, o gênio no ódio, 

na visão do ódio, na inexorável lógica do 

ódio. O que esse disangelista não ofereceu 

em sacrifício ao ódio! Antes de tudo, o 

redentor, ele o pregou em sua cruz. A vida, 

o exemplo, o ensinamento, a morte, o 

sentido e o direito do Evangelho inteiro – 

nada mais existia, quando esse moedeiro 

falso por ódio lançou mão somente daquilo 

que podia aproveitar (NIETZSCHE, 2008, 

p. 87). 

 

Segundo ele, a religião cristã é uma construção moral 

alicerçada sob as palavras de Paulo: que desenvolveu e 

estruturou a moral cristã. Para ele, Paulo “falsificou a história 

de Israel mais uma vez para fazê-la aparecer como a pré-

história de seu feito: todos os profetas falaram de seu 

‘redentor’... A Igreja falsificou mais tarde até mesmo a 

história da humanidade em pré-história do cristianismo” 

(NIETZSCHE, 2008, p. 87). Assim, Paulo teria 

reinterpretado a vida e obra de Jesus, objetivando o domínio, 

tornando absoluta e única a sua compreensão dos valores 

morais. 

 

[...] Paulo simplesmente deslocou o centro 

de gravidade daquela inteira existência para 

trás desta existência – na mentira do Jesus 

ressuscitado. No fundo, simplesmente não 

podia aproveitar a vida do redentor – ele 

necessitava da morte na cruz e de algo mais 

ainda... [...] Sua necessidade era a potência; 

com Paulo, queria o padre, mais uma vez, 

chegar à potência – só podia aproveitar 

conceitos, ensinamentos, símbolos, com os 

quais se tiranizam massas, se formam 

rebanhos (NIETZSCHE, 2008, p. 88). 
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O interesse de Paulo era exercer domínio sobre os 

cristãos através das normas morais. Para Nietzsche, a religião 

cristã que se desenvolveu ao longo da história, foi uma 

criação não somente de Paulo, mas também dos demais 

apóstolos e discípulos desse movimento. O cristianismo seria 

resultado do ressentimento dos apóstolos e discípulos, tendo 

como protagonista o apóstolo Paulo, tal como afirma 

Nietzsche: “Paulo queria o fim, logo, queria também os 

meios... Aquilo que ele próprio não acreditava, os idiotas 

entre os quais ele semeava sua doutrina acreditaram” (2008, 

p. 88). 

Criaram a ideia de que deus prefere a fraqueza e a 

resignação. Um deus dos oprimidos, dos flagelados, dos 

enfermos, dos pobres e etc. (Cf. NIETZSCHE, 2008). Pois, 

para Nietzsche a moral cristã, isto é, os valores propagados 

pelo cristianismo, tem sua origem no ressentimento, rancor e 

ódio, tendo como principal construtor o apóstolo Paulo. 

Nietzsche, “[...] coloca em evidência a antítese entre uma 

moral nobre e uma moral de chandala, nascida do 

ressentimento e de uma vingança impotente. Paulo foi o 

maior de todos os apóstolos da vingança” (NIETZSCHE, 

2008, p. 96).  

Assim, para Nietzsche, há uma evidente diferença 

entre a postura de Jesus diante da vida e o posicionamento 

dos cristãos que se seguiram depois de sua morte. Estes 

negaram a vida e se colocaram contrários a ela – opondo-se 

ao natural e instintivo. Enquanto aquele afirmou a vida e não 

se curvou diante dos valores postos em sua época. O exemplo 

de Jesus, em suas obras, pregações, isto é, em seu exemplo 
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de vida foi mal interpretado, “[...] uma religião não apenas 

fundada sobre erros, mas inventiva e mesmo genial nada 

mais que em erros nocivos, nada mais em erros que 

envenenam a vida e o coração [...]” (NIETZSCHE, 2008, p. 

83) para benefício dos que buscaram encontrar na religião 

uma ferramenta de dominação. 

Os legalistas odiavam as pregações de Jesus já que 

seu discurso de certa forma impossibilitava que o discurso 

religioso fosse usado como mecanismo de dominação. Pois, 

Jesus questionava as normas e valores morais de sua época e 

estes eram o princípio de dominação por meio do discurso 

religioso. Com isso, Jesus acabou crucificado por aqueles 

que pregavam a moralidade. 

Jesus afirmou a vida, sobretudo, na sua morte e na 

cruz deu o maior testemunho de seus ensinamentos. 

Contudo, o exemplo de Jesus foi modificado, ganhando um 

contexto extremamente contrário ao que de fato se propunha 

seus ensinamentos. Os cristãos fizeram de sua morte uma 

oposição à vida. Colocaram a morte de Jesus na cruz como 

negação da vida, justamente de Jesus que tanto afirmou a 

vida. Sua morte tornou-se símbolo de negação à vida e não 

de afirmação à vida. Para resguardar seus interesses, parte 

dos cristãos, que liderados por Paulo, se tornaram 

hegemônicos nos dias atuais, só enxergaram a morte de Jesus 

sob a perspectiva judaica e legalista de forma que negasse a 

vida e reafirmasse seus laços com as normas morais, com a 

noção de pecado e estabelecimento da culpa. Assim 

mantinham seu domínio e se legitimavam enquanto 

participantes do poder. Pois, o discurso religioso está 
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estritamente relacionado ao domínio e exercício de poder. 

Sobre a morte de Jesus, Nietzsche conclui que:  

 

Jesus não podia querer outra coisa, com sua 

morte, senão dar publicamente a mais forte 

demonstração, a prova de sua doutrina... 

Mas seus discípulos estavam longe de 

perdoar essa morte - o que teria sido 

evangélico no mais alto sentido; ou mesmo 

de oferecer-se para uma morte igual, com 

meiga e suave tranquilidade no coração... 

Precisamente o sentimento menos 

evangélico, a vingança, tornou a prevalecer 

(2008, p. 84). 

 

Com a morte de Jesus, os seus seguidores ficaram 

sem norte e, desta forma, acabaram elegendo como 

lideranças os que em outrora haviam convivido com Jesus, 

ou seja, os apóstolos. Para Nietzsche os discípulos e 

apóstolos carregavam consigo raiva da vida que desejavam, 

porém não podiam usufruir.  

Segundo Nietzsche, Paulo assumirá o papel de líder 

dos cristãos. É ele o responsável pela construção da doutrina 

e dos valores cristãos, através de suas epístolas. Paulo cria a 

dicotomia entre carne e espírito, isto é, o que é natural e 

instintivo pertence a carne e é categorizado como mal; em 

oposição ao que é do espírito, que pertence ao além-mundo 

e tido com bem e/ou bom – que os cristãos devem perseguir 

enquanto ideal de vida. Coube a Paulo o papel decisivo na 

expansão e disseminação do cristianismo tal qual 

conhecemos. Ele se esforça por difundir este cristianismo, 

não se restringindo somente aos judeus. Antes dele, os 
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primeiros cristãos estavam dispersos e sem uma doutrina 

plausível que pudessem seguir. 

Na criação da doutrina cristã, Paulo eleva os 

fracassados sobre os fortes através de uma inversão de 

valores. E, mesmo não tendo convivido com Jesus, se auto 

intitula apóstolo, adquirindo o mesmo prestígio dos que, de 

fato, conviveram com Ele. Com isso, passa a gozar da mesma 

credibilidade que os outros líderes do nascente cristianismo.  

Segundo Benson, Paulo foi um frustrado e infeliz por 

conta do seu “pecado”, ou seja, o peso da lei.  Segundo 

Nietzsche, essa frustração foi o que levou Paulo a se revoltar, 

buscando vingança por meio do cristianismo (2008, p. 122-

123). Nietzsche interpreta como histeria a cegueira de Paulo 

e sua posterior visão de Jesus (após a morte deste).  Para 

Nietzsche, Paulo enquanto judeu, tem sua oportunidade de se 

vingar da lei que o frustrava, inventando seu próprio Deus e 

construindo seus próprios valores, que com o advento do 

cristianismo se tornaram os valores cristãos.   

 

Na leitura de Nietzsche, o que acontece no 

caminho para Damasco não é que Paulo 

tem uma visão de Jesus, mas que ele tem 

uma visão de como superar a Lei... Através 

daquele modo de Jesus, Paulo é capaz de 

levar a cabo sua vingança contra a Lei que 

ele tanto odiava. Paulo é capaz de criar 

seu movimento porque de fato ele é o 

primeiro teólogo do cristianismo. Nietzsche 

na verdade o chama de ‘primeiro cristão’... 

Para Nietzsche está claro que o Deus do 

cristianismo é uma completa invenção de 

Paulo. De fato, ele defende que ‘deus, 

qualem Paulus creavit, dei negatio’ (o 
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Deus que Paulo criou é uma negação de 

Deus) (BENSON, 2008, p. 123- 124). 

 

Por meio deste evento, no qual Paulo (enquanto 

estava cego) teria visto Jesus, se apropria do direito de liderar 

o cristianismo, se tornando o principal apóstolo cristão. E, 

foi o grande responsável por elevar o cristianismo a um status 

universal. Ele convenientemente muda seu nome judeu 

(Saulo) para um nome gentio e passa a chamar-se Paulo. 

Assim, percebemos que o alvo das críticas de 

Nietzsche ao cristianismo não foi a Jesus e sim o cristianismo 

que se seguiu pós a morte de Jesus, o cristianismo que está 

posto e perdurou durante toda a história ocidental, o 

cristianismo de Paulo, um cristianismo do ressentimento, que 

inclusive contou com o ressentimento dos demais apóstolos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mesmo Nietzsche sendo um dos maiores críticos à 

religião cristã, quiçá o maior crítico, ele anistiou Jesus do 

cristianismo que o sucedeu. Nietzsche soube diferenciar os 

ensinamentos de Jesus do que foi promovido por séculos 

como sendo a “boa nova” transmitida por gerações enquanto 

ensinamentos de Jesus e que levou a construção de um 

código de valores, dogmas e doutrinas chamados de religião 

cristã.  

Nietzsche não critica os ensinamentos de Jesus, para 

ele, os ensinamentos de Jesus foram subvertidos e 

moralizados por Paulo, em especial. Mas foi subvertido 

também pelos demais discípulos que propagaram esses 

ensinamentos como sendo a “boa nova” e fonte de salvação, 
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quando na verdade estavam negando a vida e estruturando 

uma religião a partir do ressentimento. Esse cristianismo que 

se seguiu pela história e ganhou todo o mundo ocidental nega 

a vida e por isso é uma religião da decadência, contrária aos 

ensinamentos e vida de Jesus.  

Segundo Nietzsche, enquanto o cristianismo que 

perpassou toda a história negava a vida, Jesus afirmava a 

vida. Ao passo que a religião cristã coagia e valorizava a 

culpa e o posterior perdão, Jesus não carregava em si a culpa 

alguma, nem pelo peso da lei e nem ideia de pecado. Para 

ele, Jesus foi um espírito livre, pois, não negou a vida, não 

aceitou o peso das leis e normas morais da sua época. 

Jesus se caracteriza como “espírito livre” por afirmar a vida 

integralmente. Afirmou a vida mesmo no momento de sua 

morte de cruz. Este teria sido o seu maior exemplo, que o 

eternizou enquanto um “espírito livre”, visto que, Jesus 

aceita a vida e a renúncia a culpa, ao pecado e a todo tipo de 

fraqueza. Logo, para o filósofo alemão, os ensinamentos do 

Cristo foram mal interpretados e desfigurados. 

Enfim, Nietsche responsabilizou Paulo por ter 

interpretado os ensinamentos de Jesus de forma moralista, 

oposto à vida, oposto ao que é natural e ter difundido essa 

mensagem como se fosse o ensinamento de Jesus. O 

cristianismo moralista que se seguiu foi má interpretação de 

Paulo. Para Nietzsche, Paulo desenvolveu e estruturou a 

moral cristã. 

Nietzsche não poupou Jesus, mas sua única crítica a 

esse foi referente à compaixão. Uma das poucas críticas que 

o filósofo fez diretamente a Jesus, possivelmente a única, foi 
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por sua indulgência e compaixão para com os fracos, o que 

contraria a lei natural de sobrevivência e domínio dos fortes. 
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CAPÍTULO 7 
 

PERSPECTIVAS LOMBROSIANAS SOBRE O 
ESPIRITISMO 

 

 

Elaine Maria Geraldo dos Santos 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estou muito envergonhado e desgostoso por 

haver combatido com tanta persistência a 

possibilidade dos fatos chamados 

espiríticos; digo fatos, porque continuo 

ainda contrário à teoria. Mas os fatos 

existem e eu me orgulho de ser escravo. 

(LOMBROSO, 1999. p. 33). 

 

As palavras mencionadas pelo médico italiano César 

Lombroso (1835-1909) revelam o desfecho de seus estudos 

positivistas com relação às manifestações mediúnicas. Nesse 

momento de sua carreira profissional, já era reverenciado 

como um dos maiores investigadores da Antropologia 

Criminal no início do século XX. Lombroso pertencia à 

escola positivista de Criminologia datada no final do século 

XIX. Defendia a ideia de que a tendência ao crime e à vida 

antissocial seria determinada biologicamente e 

hereditariamente (FERLA, 2009, p.25).  

Médicos e juristas utilizaram sua metodologia 

científica no diagnóstico dos possíveis delinquentes através 

da análise das características físicas. Segundo Lombroso, o 

indivíduo que possuía certos traços “assimétricos” em seu 
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fenótipo deveria ter desenvolvido hereditariamente 

predisposição a ações antissociais e amorais. Possuindo em 

sua anatomia, determinados estigmas atávicos, os quais 

revelariam cientificamente a propensão à denominada 

criminalidade nata (SANTOS, 2008, p. 12). Seus 

pressupostos locavam o crime numa expressão patológica e 

não apenas comportamental, influenciado pela teoria 

Darwinista. 

Suas céticas pesquisas acadêmicas se debruçaram no 

espiritismo por quase uma década e desenvolveram uma 

série de artigos científicos sobre possessão, hipnose e 

mediunidade. Lombroso tratou de proceder estudos nos 

manicômios italianos que duraram mais de uma década. Isso 

com o intuído de “desmascarar” o charlatanismo dos 

médiuns. Na obra O Homem Delinquente, a qual tornou 

Lombroso uma referência intelectual do século XIX, critica 

que criminosos se aproveitaram da religião cinicamente e 

deturparam o sentimento religioso atávico da pureza e 

bondade. Onde “hoje, aliás mais do que nunca, a religião 

degenerou de sua pureza primitiva, de sua sã moral, 

terminando por se acomodar a todos os excessos” 

(LOMBROSO, 2001, p. 429). 

Entretanto, foi vencido que os fenômenos 

paranormais que tanto investigava eram mediunidades reais. 

Catalogou as manifestações mediúnicas como ideologia dos 

degenerados morais e voltou seu olhar para a corrente 

religiosa kardecista.  

O espiritismo surge na França com o pedagogo 

Hyppolite Léon Denizard Rivail (1804-1869), que adotou o 

codinome Allan Kardec por ter sido uma de suas encarnações 
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passadas (KARDEC, 2013, p.8). Codificou a doutrina 

Espírita em cinco livros no século XIX: O Livro dos 

Espíritos (1857), O livro dos médiuns (1861), O Evangelho 

Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno (1865) e A 

Gênese (1868). Os quais teriam a missão de codificar o 

mundo dos mortos ao mundo dos encarnados e alicerçar a 

filosofia científica espírita. Delimitando que: 

 

[...] o movimento espírita deu um grande 

passo, deve(?) com que rapidez com que as 

ideias de justiça e renovação contidas nos 

ditados dos espíritos são aceitas pela parte 

mediana do mundo inteligente; é porque 

essas ideias respondem a tudo que há de 

divino em vós é que estais preparados para 

uma sementeira fecunda: a do último século 

que implantou na sociedade as grandes 

ideias de progresso [...] por Ele os Espíritos 

encarnados, julgando e sentindo melhor, se 

estenderão as mãos desde os confins do 

vosso planeta (KARDEC, 2009, p. 114). 

 

Não foi por acaso que o espiritismo de Allan Kardec 

tornou-se foco das pesquisas de Lombroso, já que vimos a 

intenção de tornar o espiritismo em mais um braço do 

progresso científico do período moderno. As manifestações 

dos médiuns de possessão, telepatia e reencarnação, para 

Lombroso, o levava a crer que se tratava de indivíduos 

amorais. Sempre associando pesquisas a questões 

“criminosas”, Lombroso passa a desenvolver estudos que 

observavam os “médiuns” na última década do século XIX. 

Isso porque “muitos criminosos forjam uma religião sensual 

e acomodante, vantajosa para eles, que faria do Deus da paz 



- 135 - 

e da justiça numa espécie de tutor benevolente, um cúmplice 

de suas ações culpáveis” (LOMBROSO, 2001, p. 425). 

Mas, qual o caminho levou um psiquiatra cético a 

conversão religiosa? Como estudos voltados à 

paranormalidade para desmascarar possíveis charlatões e 

comprovar que tais fenômenos mediúnicos não poderiam ser 

verdadeiros tornam-se “validados” cientificamente?  

Estudos lombrosianos voltados a manifestações 

religiosas são tratados no livro O Homem Delinquente. 

Entretanto, de modo crítico. Descreve que na Idade Média 

havia uma confusão entre religião e justiça onde ambas 

serviam de base para a estrutura social teocrática do período 

(Lombroso, 2001, p. 117). A religião salvaria muitos da 

loucura degenerada, impondo a legislação de Deus que 

poderia conter a natureza criminosa pela moral espiritual 

(Op.cit., 2001, p. 396). Segundo ele, a religião apresentava 

uma função inibidora da degenerescência e contribuía na 

retenção da criminalidade. Essas ideias ganharam destaque 

entre o meio intelectual da época e reverberaram em 

território brasileiro.  

Vale destacar que o espiritismo no Brasil ganha 

características próprias. Segundo Artur César Isaia (2012) a 

inaugurada República e a conjuntura social do final do século 

XIX ansiavam por ideais que nos distanciassem da ideia de 

Império. Desejava moldar-se ao pensamento liberal que 

comungava com a igualdade e o direito à cidadania. O 

abolicionismo apareceu como uma das lutas dos espíritas 

brasileiros, sendo propagadas pela revista centenária O 

Reformador com publicações mensais promovidas pela 

Federação Espírita Brasileira até os dias de hoje (ISAIA; 
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MANOEL, 2012, p. 109). Tendo em vista que o kardecismo 

favoreceu o ecletismo e o positivismo que essa corrente 

apregoava na França e, agora, importava para os trópicos a 

“defesa da cidadania, da ordem republicana e o endosso a 

uma leitura da história e da salvação humana alicerçada na 

ideia de progresso contínuo apareciam na obra de 

codificação espírita, integrando seu esforço em credenciar-

se no campo religioso e intelectual” (ISAIA; MANOEL, 

2012, p. 104). 

Para termos uma dimensão de como era o Brasil, 

vamos tomar o primeiro Censo realizado em 1872, sob o 

regime do Segundo Império. Foram contabilizados 

9.930.478 pessoas. Dessas, 99,72% declararam-se católicos 

e apenas 0,28% não seguiam o catolicismo (Biblioteca online 

do IBGE, acessada em 28/06/2017). Possivelmente se 

tratavam de imigrantes. Comparando com o censo realizado 

no ano de 2010, houve um crescimento de 2% da população 

que se intitulou espírita. Assim, possuímos atualmente cerca 

de 3,8 milhões de brasileiros kardecistas (LEWGOY; 

TEIXEIRA, 2013, p. 197). Atualmente, com base nessas 

informações oficiais fornecidas pelo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil aparece como o 

país que mais possui espíritas no mundo. 

Retomando, ao final do século XIX, o Brasil vivia a 

ebulição que a abolição da escravidão provocou socialmente. 

O pensamento conservador de alguns intelectuais da época 

ancoraram nas ideias de Lombroso, que ainda não se dizia 

convertido ao espiritismo. O ano de 1888, chega ao Brasil a 

publicação da obra lombrosiana A literatura e a Religião dos 

Criminosos, traduzido do francês para o português pelo 
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seguidor da criminologia, o advogado Vicente Ferrer de 

Araújo. Agora, o atavismo degenerado nacional poderia ser 

analisado pela ciência positivista europeia. Entre poemas 

escritos em francês e sem tradução na publicação brasileira, 

Lombroso analisa vários crimes e seus delinquentes. Destaca 

que: 

 

Muita gente acredita que todos os 

criminosos são incrédulos, como se a 

religião fosse o mais potente freio do crime. 

A verdade é que si muitos chefes de bandos, 

si criminosos descarados. […] É bom 

accrescentar que muitos criminosos forjam 

uma religião sensual e acomodaticia, toda 

em vantagem deles e que faria do Deus de 

paz e de justiça uma especie de tutor 

benevolo, de cumplice de suas ações 

culposas (LOMBROSO, 1888, Pág. 47). 

 

Em outras palavras, Lombroso defende que o 

delinquente utiliza o discurso religioso como atenuante de 

seus crimes, espécie de “freio” das ações degeneradas. 

Assim, muitos criminosos utilizariam a religiosidade para 

dar um novo sentido às suas ações fora da justiça 

convencional. Nesse caminho de incredulidade da religião, 

Lombroso estuda a “paciente” psiquiátrica Eusápia, que o 

levou a novas visões acerca da mediunidade e do mundo 

espiritual. Lombroso realizou diversos procedimentos de 

pesquisa acadêmica com a médium Eusápia por anos a fio. 

Diversos artigos acadêmicos foram publicados com 

resultados das análises de suas observações científicas sobre 

esse caso, chegando a publicação de dois livros com tais 

resultados.  
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A apropriação do discurso de Lombroso está 

representada pela publicação realizada pela Federação 

Espírita Brasileira, que utiliza sua conversão ao espiritismo 

como uma prova científica do que apregoava Allan Kardec. 

A busca pela legitimação do discurso positivista dos 

kardecistas, (de que um cético convicto se converteu após 

exaustivos testes científicos), sobre fenômenos mediúnicos 

ecoa nos centros espíritas até os dias atuais. A Federação 

Espírita Brasileira publicou mais de cinco edições do livro 

Hipnotismo e Mediunidade e três edições de Hipnotismo e 

Espiritismo. Neles, os resultados de suas pesquisas 

acadêmicas foram expostos para discussão com intelectuais 

da época e traziam uma série de metodologias para análise 

de campo dos supostos paranormais.  

Lombroso aplicou exercícios em variados médiuns. 

Entre os testes podemos destacar o de colocá-los em salas 

separadas para testar sua suposta telepatia ou observar a 

levitação de objetos. Utilizou produtos químicos (como o 

sulfureto de cálcio) para tentar desmascará-las e adquirir 

resultados “realistas”. Uma de suas hipóteses era de que os 

resultados desses estudos poderiam comprovar que o mundo 

metafísico interferiria na esfera física. 

  

Colocamos sobre a mesa um papelão 

recoberto de substância fosforescente 

(sulfureto de cálcio) e espalhamos outros 

nas cadeiras e diversos pontos do aposento. 

Na noite de 21 de setembro, um dos nossos 

viu, repetidas vezes, não uma, porém duas 

mãos se projetarem simultaneamente sobre 

a débil luz de uma janela de vidraça fechada.  

[…] esses fenômenos de visibilidade 

simultânea das duas mãos, ao mesmo tempo, 
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são muito significativos, porque não se pode 

explicar com a teoria de astucia da médium, 

a qual de modo algum pode liberar ambas as 

mãos do controle do seu vizinho. 

(Lombroso, 1999. p. 126) 

 

O teste acima foi realizado com a paranormal mais 

relevante para Lombroso, tanto nas pesquisas quanto na sua 

vida particular. Nessa perspectiva, a médium Eusápia 

Paladino destacou-se nas pesquisas de Lombroso, sendo o 

contato que o levou a conversão ao espiritismo após anos a 

submetendo a testes exaustivos. Nascida na cidade italiana 

chamada Murge em 1854, presenciou o assassinato do pai 

aos oito anos, indo morar por caridade com pessoas mais 

abastardas (LOMBROSO, 1999. p. 49). Eusápia relatou 

durante os testes psicanalíticos a equipe médica gerenciada 

por Lombroso que, nessa época já presenciava fenômenos 

mediúnicos, ouvindo vozes e vendo almas. No ano de 1892, 

sendo observada pelos pesquisadores na cidade de Milão, a 

médium teria erguido uma mesa “num ângulo de 30 a 40º, e 

assim se manteve alguns minutos”, mesmo estando com os 

membros superiores e inferiores em inércia perante 

testemunhas. Entre vários episódios observados no mesmo 

ano, destaca-se o transe de Eusápia que a fez flutuar na 

presença dos médicos que a testavam. 

 

Na tarde de 28 de setembro, com as mãos 

entre as de Richet e Lombroso, queixou-se 

das que a apertavam sob os braços e depois, 

em transe, com a voz mudada, como sempre 

acontecia, disse: a cadeira com a médium 

foi, não lançada, mas soerguida sem artifício 

e deposta na mesa; Richet e Lombroso 
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estiveram certos de não haver auxiliado a 

ascensão com qualquer esforço. Depois de 

algum tempo em transe, a médium anunciou 

a sua descida; Finzi substituiu Lombroso e 

ela foi posta em terra com a mesma 

segurança e precisão (LOMBROSO, 1999. 

p. 55). 

 

Esses fenômenos foram acompanhados por médicos 

e psiquiatras de nacionalidades variadas por mais de dez 

anos. Gradativamente, a suposta mediunidade de Eusápia 

minou o ceticismo acadêmicos desses profissionais. 

Entretanto, apenas no ano de 1906, durante a sessão de mesa 

girante na Itália, onde Eusápia teria conduzido o fenômeno 

no qual a mãe de Lombroso teria se manifestado e se 

comunicado com os participantes. Chega a declarar que 

“quem sabe se eu e meus amigos, que rimos do espiritismo, 

não laboramos em erro” (Lombroso, 1999. p. 47) 

Lombroso toma coragem perante os maiores 

estudiosos europeus e em 1904 declara-se convertido ao 

kardecismo. Nesse momento, a ciência criminológica estava 

formada e consolidada. Mesmo sofrendo críticas de serem 

positivistas demais pelos seguidores da Sociologia Criminal 

francesa, a qual criticava a prerrogativa da hereditariedade 

criminosa e defendia que o meio social poderia influenciar 

nas ações e escolhas das pessoas.  

As faculdades de Direito europeias passaram a 

disponibilizar em sua grade acadêmica a Criminologia como 

disciplina e fervorosas discussões são realizadas nos 

congressos de Direito Penal. Devido às críticas sofridas pela 

Sociologia Criminal franceses desencadeadas pelos médicos 

e juristas, Lombroso publicou o estudo Le Crime, Causes et 
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Remedes, voltado ao olhar sociológico da delinquência, onde 

continuava defendendo sua teoria biodeterminista e 

apresentou o médico e fundador da antropologia brasileira 

Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906)10. Apontado pelo 

próprio Lombroso como seu “discípulo nos trópicos”. 

Nina Rodrigues ganhou respaldo acadêmico na 

Faculdade de Direito da Bahia e passou a publicar suas teses 

embebecidas pelo positivismo e pensamento europeu dos 

que seriam apontados como alvos da normatização moral. 

Enfim, desembarcava no Brasil de forma mais concisa a 

teoria do Branqueamento Racial. Para isso, analisou a 

religião afro-brasileira pela perspectiva dos fenômenos 

mediúnicos como o transe, publicando artigos entre os anos 

de 1896 e 1897. Esses artigos foram reunidos e relançados 

para comemorar o centenário de seu falecimento em 2006 e 

contêm frases que expõem o pensamento biodeterminista do 

autor. Defendia que religiões afro-brasileiras e seus orixás 

apresentam a “incapacidade psíquica das raças inferiores 

para as elevadas abstrações do monoteísmo” (RODRIGUES, 

2006. p. 27). A perseguição aos kardecistas sofria do mesmo 

preconceito que as manifestações religiosas afro-brasileiras, 

                                                 
10 Nina Rodrigues nasceu no estado do Maranhão em 1862, construiu 

carreia profissional com especialidade em medicina legal e psiquiatria, 

tornando-se docente da Faculdade de Medicina da Bahia. Publicou seus 

estudos acadêmicos que tinham ênfase nas teorias do branqueamento 

racial da população brasileira. Essas diretrizes seguiam as teorias 

lombrosianas como base científica e alegavam que muitos dos problemas 

sociais que o Brasil vivenciava estavam ligados ao atavismo do povo 

negro, assim para eliminar esses incômodos o “gene” da população 

deveria ser gradativamente pelo gene do povo de pele alva 

(RODRIGUES, 2006. p. 7). 
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tendo em vista que desempenham atividades mediúnicas 

similares, como a possessão. 

 […] a possessão se tem manifestado o 

testemunho accorde de pessoas respeitaveis, 

já por si tornaram inadmissíveis a hypothese 

de fingimento ou simulação. E a natureza e 

forma das manifestações são por demais 

estranhos e anormaes para não 

impressionarem profundamente espiritos 

simples, incultos e supersticiosos como os 

negros. (RODRIGUES,2006. p. 82). 

 

Por acreditar que a possessão impressionava e atraía 

muitos adeptos, havia o receio de médicos de sua utilização 

por charlatães para seduzir supersticiosos. Isso impediria 

alguns tratamentos clínicos e poderia evitar a procura pela 

assistência médica. Assim, a possessão chamaria atenção aos 

intelectualmente menos esclarecidos como, usando o 

exemplo do próprio Nina Rodrigues, pessoas de cútis escura.  

A tese de doutoramento de Zuleica Campos ao citar 

o pensamento eugênico de Nina Rodrigues apresenta que 

para ele “africanos se encontrariam em estágio inferior de 

desenvolvimento, impossível de superar, em ciclo histórico, 

a curto prazo” (CAMPOS, 2001. p. 123). Para essa autora, 

muitos médiuns praticavam o curandeirismo mesmo sendo 

considerado crime por desempenharem prática ilegal da 

medicina e, por esse motivo, sofriam repressão policial 

(Idem, Ibdem. p.86). Assim, a psiquiatria, que tanto lutava 

por legitimidade acadêmica quanto popular, ancorou seus 

alicerces contra tais curandeiros e fomentou uma 

perseguição a tais médiuns. Agora a força de acadêmicos 

brasileiros, médicos e o poder judiciário trabalhavam em 
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conjunto para sufocar essas práticas religiosas. Nina 

Rodrigues tornou-se um nome respeitado e teve como 

discípulos, que o reverenciaram até meados do século XX, o 

psiquiatra Arthur Ramos de Araújo Pereira (903-1949) e o 

jurista Francisco José de Oliveira Viana (1883-1951). 

Voltando nosso olhar a Lombroso, em 1904 ele 

consegue uma melhora financeira, devido à estabilidade 

política interna italiana e à melhoria nas relações comerciais 

com a França. No ano seguinte, Lombroso assume ter-se 

convertido ao espiritismo após mais de uma década de 

exaustivas pesquisas acadêmicas com “médiuns” que 

resultaram na publicação de três livros científicos que 

deveriam provar que a crença na qual passou anos refutando 

seria um charlatanismo.   

Porém, surpreendentemente, assumiu que sua 

credulidade como espírita ocorreu após ter presenciado a 

materialização ectoplasmática11 de sua falecida mãe em uma 

reunião mediúnica. Esse fato, o levou a reformular seu 

ceticismo e a publicar trabalhos acadêmicos profundos 

acerca dos fenômenos tidos como “paranormais”. Após 

alguns anos, Lombroso acabou por se converter a corrente 

religiosa Espírita, ao debruçar-se sobre a mediunidade e ao 

hipnotismo, os defendendo academicamente como 

comprovação da vida após a morte. 

Ainda no ano de 1905, debilitado pela idade 

avançada, Lombroso não pôde comparecer à inaugurarão da 

Seção de Antropologia Criminal, especialmente preparada 

                                                 
11 Termo utilizado pela doutrina Espírita, decorrente do Ectoplásma. O 

que seria uma substância esbranquiçada que sairia dos corpos 

mediúnicos e poderiam ser vistos por pessoas “encarnadas”. 
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para recebê-lo no Congresso de Psicologia em Roma. 

Mesmo com a saúde abalada, ainda escreve um trabalho 

sobre perícias forenses. No ano seguinte, uma grandiosa 

homenagem foi organizada pelos seus discípulos e mestres 

de várias partes da Europa, seguidores da doutrina 

lombrosiana no Congresso de Antropologia Criminal.  

Recebeu várias homenagens acadêmicas até seu 

falecimento. Em 1909, correntes antilombrosianas ganharam 

espaço e atacam Lombroso veementemente, fato que, 

segundo a biografia escrita por sua filha Gina Lombroso, 

pode ter agravado seu estado de saúde. (LOMBROSO, 2001, 

p.546). Mas seu nome dentro da Criminologia permaneceria 

preservado, sendo estudado nos cursos de graduação em 

Direito até hoje. 

Intelectuais de diversas partes do mundo reconhecem 

a obra produzida por Lombroso e sua atuação na penalogia e 

em outras áreas do conhecimento. Entretanto, a corrente 

intelectual antilombrosiana embevecida pelos pressupostos 

da Sociologia Criminal francesa estava diante de outra 

mudança, desta vez, nos parâmetros físicos das áreas urbanas 

nas cidades. Esse movimento dinâmico das zonas urbanas 

tornou-se conhecido como modernização social, que 

dinamizou a retirada dos indivíduos portadores da síndrome 

que consta a degeneração para as localidades mais distantes, 

fora do centro da cidade. Nesse momento que alcançou o 

começo do século XX, grandes avenidas recém-projetadas 

possuíam um público-alvo: cidadãos privilegiados 

financeiramente. Assim, os elementos teóricos lombrosianos 

serviram como base para o discurso de exclusão social das 

pessoas consideradas portadoras do gene da degeneração. 
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Faleceu aos 75 anos na tarde de 19 de outubro de 

1909, sendo reverenciado como psiquiatra, antropólogo, 

médico forense, higienista, criminologista e criador de um 

dos mais estudados paradigmas científicos. No último 

capítulo da edição de O Homem Delinquente (2001), teria 

morrido lendo um livro espírita. Criminologista renomado 

cedeu espaço as leituras kardecistas. 

 

[...] 1909, ano de sua morte, esteve 

entretido, entre um ataque de angina e outro, 

nos raros momentos de bem-estar, com um 

livro de cunho espiritista, terminando 

justamente no seu último dia de vida,  onde 

examinou a transmissão do pensamento, os 

sonhos verídicos, a transmissão de sentidos, 

as premonições, as profecias, o hipnotismo, 

a histeria, os médiuns, etc. […] Quando os 

filhos e netos estranhavam a crença espírita 

do pai, este lhes respondia, cientificamente, 

de modo lúgubre ou divertido, que logo teria 

a oportunidade de comprovar a veracidade 

ou não do espiritismo, dizendo, com um 

sorriso, que ‘este é um segredo que 

penetrarei dentro em pouco’ (LOMBROSO, 

2001, p. 546). 

 

Respeitando seu desejo em vida, sua cabeça e seu 

coração foram doados para estudos científicos em 

universidades europeias. Para ele, sua contribuição à ciência 

positivista não deveria limitar-se apenas enquanto estava 

vivo. Ela ainda ganharia novos instrumentos de investigação 

forense no século XX e teria uma ampliação de seus 

recursos, os quais chegariam até o cotidiano da sociedade em 

situações adversas, nas fichas de identificação 



- 146 - 

implementadas em pacientes hospitalares, suspeitos de 

delitos em delegacias, em espaços escolares com seus 

discentes ou ainda para identificar o perfil de certos 

trabalhadores. 

Um museu em sua homenagem fio inaugurado com 

ele ainda em vida. “Museo di antropologia criminale Cesare 

Lombroso”, na cidade italiana de Turim no ano de 1876. O 

espaço conta com inúmeras cabeças humanas usadas como 

fonte de sua pesquisa criminológica. Esse museu está em 

funcionamento até os dias atuais, sendo visitado tanto por 

turistas quanto por acadêmicos forenses do mundo inteiro 

todos os anos.  

Sobre o constante questionamento da família e dos 

amigos sobre sua conversão ao espiritismo, costumava dar 

respostas enigmáticas. Manteve a crença acerca da filosofia 

kardecista, adquirida com os estudos dos fenômenos 

paranormais que rondavam a médium Eusápia. É lembrado, 

ainda hoje, pela Federação Espírita Brasileira como um dos 

nomes mais relevantes que investigou cientificamente e 

acabou por se converter ao espiritismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

César Lombroso tirou a Criminologia dos estudos 

apenas teóricos formulados por pensadores como Beccaria, 

Hobbes e Rousseau, para pesquisas acadêmicas sobre o 

crime e sua origem. O mundo jurídico volta seu olhar para a 

figura do delinquente nato, biologicamente pré-determinado 

e que poderia ser diagnosticado por especialistas apenas 

observando o fenótipo e desempenhando medições 
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craniométricas e frenológicos. Entrava em ação a 

biotipologia lombrosiana. Para ele, questões 

comportamentais consideradas antissociais como a loucura, 

prostituição, homossexualidade e o crime, seriam 

consequência de um atavismo biológico que os indivíduos 

anormais trariam. Para prevenir, defendia que o Estado 

deveria detectar os “portadores” da degenerescência, retirá-

los do convívio social e tratá-los.  

A mediunidade e fenômenos paranormais tornaram-

se pontos cruciais da investigação científica de Lombroso. 

Após uma década de árduos testes realizados em médiuns, os 

resultados de suas análises o modificaram profundamente. 

Passou a estudar o espiritismo kardecista e anunciou à 

comunidade intelectual de sua época que os fenômenos 

mediúnicos, para ele, eram verdadeiros. Mesmo após ter 

realizado estudos Criminológicos que, aos olhos de hoje, 

seriam tidos como excludentes de alguns seguimentos da 

sociedade por estigmatizá-los. Contribuiu ainda para a 

elaboração de um sistema de identificação forense que 

facilitaria a catalogação dos “degenerados”, mas que acabou 

sendo adotado não apenas pela polícia. Hospitais, escolas e 

empresas passaram a implantar sua ficha de identificação, a 

qual utilizamos ainda hoje nos mais variados ambientes. 

Sobre o constante questionamento da família e dos 

amigos sobre sua conversão ao espiritismo, costumava dar 

respostas enigmáticas. Manteve a crença acerca da filosofia 

kardecista, adquirida com os estudos dos fenômenos 

paranormais que rondavam a médium Eusápia. É lembrado, 

ainda hoje, pela Federação Espírita Brasileira como um dos 
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nomes mais relevantes da ciência que investigou, mas 

acabou por se converter ao espiritismo. 
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