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Apresentação

Soneto para construir janelas

Erguer antes de tudo uma parede – 
a parede no caso é importantíssima,

pois as janelas só existem sobre
paredes, as janelas sobre nada

são também nada e não são sequer vistas.
Em seguida, quebrá-la até fazer

nela um grande buraco, não maior
que a parede, pois precisamos vê-la,

nem menor que seus braços – as janelas
sobre as quais não se pode debruçar
não são janelas, são buracos. Pronto.

Ou quase: agora basta construir
um mundo do outro lado da parede,

para que possas vê-lo, emoldurado

(Duvivier, 2011, p. 53)

Com a crise pandêmica do novo coronavírus, em muitos 
momentos as janelas são o único refúgio daqueles que estão em 
isolamento social, o único lugar que permite a volta ao mundo 
externo, o único local de onde se observa o que acontece do lado 
de fora de casa. Em um momento em que o mais seguro é fe-
char-se de paredes, abrir janelas passa de atividade rotineira a 
símbolo de liberdade. A pesquisa científica não é tão distinta da 
arte de construir janelas. Em alguns momentos é preciso construir 
paredes sólidas, bem fundamentadas, milimetricamente calculadas 
e planejadas com o maior rigor possível. Em outros, é preciso 
quebrá-las cuidadosamente nas medidas exatas, com a altura e 
a largura reguladas e, por isso, não com menos rigor. Ainda, há 
momentos em que é necessário construir um mundo do lado de 
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fora das janelas, pintar e afirmar um horizonte que se olha sob a 
moldura da janela na parede. 

Religião em tempos de crise nasce da experiência do “Re-
ligando: Cursos de extensão da quarentena” do grupo de pesquisa 
Estudos em Teorias da Religião (ETER) do Programa de Pós-
-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Com o objetivo de transformar o período de dis-
tanciamento social em oportunidade de aproximação virtual para 
momentos de aprofundamento em temáticas relativas ao estudo 
da religião, os quatro cursos oferecidos foram aqui transformados 
em textos que abordam as questões que permeiam o momento de 
crise durante a pandemia do novo coronavírus. Durante esse tem-
po percebemos, por um lado, que as crises escancaram com ainda 
mais força os problemas sociais em nosso país como a desigual-
dade econômica, o machismo e o racismo, revelados nos números 
das vítimas da Covid-19. Por outro lado, aprendemos que o virtual 
é uma realidade potente que conecta pessoas fisicamente distan-
tes em solidariedade material e em compartilhamento de saberes. 
Este livro contempla análises sobre a religião considerando os dois 
aspectos da crise: da crítica à esperança. 

O primeiro capítulo de nosso livro Religião e necropolítica, 
escrito por Frederico Pieper e Danilo Mendes, explora o con-
ceito de necropolítica, do filósofo camaronês Achille Mbembe, 
relacionando-o com o Brasil contemporâneo e questionando-se 
acerca da possibilidade de falar em uma necroteologia ou em uma 
necrorreligião. Esse capítulo simboliza um esforço por construir 
paredes fundamentais que possibilitem a construção das mais va-
riadas janelas. Os conceitos que nele são erguidos servem de sus-
tentação para interpretações posteriores que, quer tratem de ex-
pressões religiosas em nosso país ou em outros, precisam de uma 
parede na qual possam abrir suas janelas.

O capítulo Pentecostalismo, política e conservadorismo, de Elisa 
Rodrigues e Ana Luíza Gouvêa, propõe-se a compreender como 
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os discursos religiosos de grupos pentecostalizados contribuíram 
para a política nacional contemporânea e, ao mesmo tempo, im-
pactaram-na com suas agendas, suas justificativas e suas estraté-
gias de ação. O trabalho das autoras é abrir janelas em meio a pa-
redes, uma vez que fornece novas molduras para que se interprete 
a história do pentecostalismo brasileiro em suas relações com a 
política e o conservadorismo. Nesse sentido, elas abrem espaços 
para que novos ares circulem sobre abafadas interpretações sobre 
o fenômeno religioso em sua perigosa articulação com a política 
no Brasil contemporâneo.

O terceiro capítulo, por sua vez, constrói a possibilidade de 
um horizonte no qual a face violenta da religião se encontra com 
a esperança. Em Variações sobre Rubem Alves, Edson Fernando de 
Almeida e Gustavo Claudiano Martins analisam a multifacetada 
obra do autor brasileiro demonstrando como ele desenvolve per-
cursos enquanto teólogo, enquanto cientista da religião, e enquan-
to teopoeta. Seus escritos sobre religião e sobre educação subli-
nham a importância da esperança enquanto alegria que anima a 
caminhada rumo à utopia. Os autores desenham, na análise de 
Rubem Alves, um horizonte possível que, apesar da crise, mani-
festa-se como expectativa de futuro que ilumina o presente.

Por fim, Espiritualidade em tempos de pandemia, capítulo de 
Claudio de Oliveira Ribeiro e André Yuri Gomes Abijaudi, apre-
senta uma importante leitura sobre as consequências da pande-
mia, considerando as relações entre ela e a espiritualidade, bem 
como entre espiritualidade e alteridade. Se os capítulos anteriores 
se inscreviam na atividade de construção de janelas, nesse os au-
tores nela se debruçam para apreciar a espiritualidade enquanto 
horizonte que sustenta o mundo ali emoldurado. A janela, aqui, é 
o único lugar onde o encontro com a alteridade é possível e, por 
isso, é um lugar privilegiado de análise do fenômeno religioso em 
suas diversas facetas. Por isso, afirmam Claudio e André, em meio 
ao sofrimento e à ansiedade causados pela pandemia, a espiritua-
lidade continua como horizonte possível.
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Além dos autores que nos prestigiam com seus textos, agra-
decemos imensamente a toda equipe do “Religando: Cursos de 
extensão da quarentena”, sem a qual não seria possível a profunda 
experiência de compartilhamento e divulgação científica no mês 
de Junho de 2020 durante a pandemia. Agradecemos a Maiara 
Miguel, Marcelo Massi, Paulo Henrique Lopes, Rafael Bertante 
e William Falcão.

Como uma brisa suave em uma janela aberta, fazemos votos 
de que este livro possa arejar os estudos em religião, sobretudo em 
tempos de crise. Com votos de boa leitura,

Frederico Pieper
Danilo Mendes

Referências
DUVIVIER, Gregório. A partir de amanhã eu juro que a vida vai 
ser agora. Rio de Janeiro: 7 letras, 2011.

Para acessar os cursos, inscreva-se no canal do Religando no Youtube: 
https://www.youtube.com/religandoonline.

https://www.youtube.com/religandoonline


Religião e necropolítica

Frederico Pieper
Danilo Mendes

O modo como nos relacionamos com os mortos e a morte 
é revelador de uma cultura e de uma sociedade. Como o estu-
do da religião tem demonstrado no decorrer de décadas, os ritos 
fúnebres dizem mais sobre os vivos do que sobre os mortos. As 
relações sociais, concepções de mundo, a política, a economia etc. 
aparecem no modo como lidamos com os mortos.

Uma das marcas da pandemia, especialmente no contexto 
brasileiro, é sua capacidade de trazer à tona problemas e diferenças 
que já estavam presentes, mas que acabaram sendo incorporadas 
no cotidiano “normalizado”. Nós nos acostumamos com elas. Elas 
se tornaram banais. A morte em escala industrial, todavia, tornou 
isso, que se fingia não ver, escandaloso demais para não darmos 
atenção. Enquanto escrevemos este texto, o número de mortos no 
Brasil está perto dos 90 mil e numa escala ascendente. 

Mas por que há mortes que são mais sentidas do que outras? 
Por que há comoção em torno de certas mortes e outras passam 
como se nunca tivessem acontecido? O que isso nos diz sobre nos-
sa sociedade? O que isso diz sobre nós? Podemos dizer que temos 
um estado necropolítico no Brasil? E não se trata de algo recente: 
essa herança colonial de um passado escravagista ainda nos ronda.

De certa maneira, necropolítica tem a ver com isso. O exer-
cício do poder soberano não é somente uma questão de “vigiar e 
punir” (Foucault, 2001, p. 127-149), mas passa a ser sobre matar ou 
largar à exposição de morte. Há uma instrumentalização genera-
lizada da vida que leva à destruição de corpos humanos e popula-
ções (Mbembe, 2017, p. 111), com a produção da morte em grande 
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escala. Quando dizemos matar, é preciso assumir isso em sentido 
amplo: não se trata apenas do ato em si, mas de relações de poder 
e gestão de multidões que colocam determinadas populações mais 
expostas à morte do que outras.

Não é gratuito que em tempos de pandemia, o termo necro-
política tenha passado a fazer parte do nosso léxico. É como se, 
de repente, muitos se dessem conta de que vivemos num estado 
que se pauta por essa concepção de política. Para exemplificar isso, 
basta abrir os jornais. Diante da recusa de divulgação e manipu-
lação dos dados relativos à COVID-19, o ex-ministro da saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, fez a seguinte declaração: “Não divul-
gar significa ao Estado ser mais nocivo que o vírus”1. Ou seja, o 
Estado, mais do que vigiar e punir, é tão nocivo e mortal quanto 
essa doença que se espalha. Essa face mórbida se alastra desde 
o ocultamento de dados até decisões que forçam os mais pobres 
a saírem de casa2. Ou ainda, declarações de que como o pico da 
contaminação já passou nas classes mais altas, o comércio, as aca-
demias, os bares e restaurantes podem ser novamente abertos. De 
volta à vida “normal”3.  

Essa “normal” significa assumir a morte como parte cotidia-
no. Nesse sentido, as estatísticas têm efeitos paradoxais sobre nós. 
De um lado, ficamos assustados com os números elevados. São 
quase 90 mil mortos! Por outro lado, esses números nos tornam in-
sensíveis, pois os milhares de mortos não são mais histórias, corpos, 
narrativas. Não são mais vidas. Eles passam a ser números. A perda 

1https://veja.abril.com.br/saude/o-estado-pode-ser-mais-nocivo-que-o-vi-
rus-diz-mandetta/. Acesso em: 30 jul. 2020.
2https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-
-que-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-
-de-3-salarios-minimos.ghtml. Acesso em: 30 jul. 2020.
3https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/brasil-esta-indo-bem-no-
-controle-do-coronavirus-e-pico-nas-classes-altas-ja-passou-diz-presidente-
-da-xp.shtml. Acesso em: 30 jul. 2020.

https://veja.abril.com.br/saude/o-estado-pode-ser-mais-nocivo-que-o-virus-diz-mandetta/
https://veja.abril.com.br/saude/o-estado-pode-ser-mais-nocivo-que-o-virus-diz-mandetta/
https://veja.abril.com.br/saude/o-estado-pode-ser-mais-nocivo-que-o-virus-diz-mandetta/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-que-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-de-3-salarios-minimos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-que-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-de-3-salarios-minimos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-que-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-de-3-salarios-minimos.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/brasil-esta-indo-bem-no-controle-do-coronavirus-e-pico-nas-classes-altas-ja-passou-diz-presidente-da-xp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/brasil-esta-indo-bem-no-controle-do-coronavirus-e-pico-nas-classes-altas-ja-passou-diz-presidente-da-xp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/brasil-esta-indo-bem-no-controle-do-coronavirus-e-pico-nas-classes-altas-ja-passou-diz-presidente-da-xp.shtml
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se insere como parte do cotidiano e a morte perde seu simbolismo. 
Essa perda de simbolismo é ainda mais acentuada quando não se 
pode enterrar os mortos (Mbembe, 2020). Tudo isso existia antes 
da pandemia, mas agora ela coloca isso de maneira inegável diante 
dos nossos olhos.

Necropolítica não se reduz a ações isoladas. Ela se torna 
ação planejada, de modo que não se trata apenas de políticas ou 
ações necropolíticas, mas de um projeto. Se esse é um projeto, 
como ele se estrutura? Quais são suas principais características?

O conceito de necropolítica foi cunhado pelo camaronês 
Achille Mebembe num artigo publicado em 2006 (Mbembe, 
2016, 2018). Mais recentemente, ele retomou essa noção e apro-
fundou vários aspectos que estruturam a necropolítica. Como re-
sultado, foi publicado o livro com o título Políticas da inimizade4. 
O livro adota um estilo assistemático, de modo que nos sentimos 
muitas vezes perdidos entre os temas. A impressão é que se salta 
de um lugar para o outro sem as devidas mediações e passagens. 
No entanto, trata-se de algo intencional: pode-se entrar e sair do 
texto onde e quando quiser. Neste texto, vamos contrariar a inten-
ção do autor, uma vez que objetivamos identificar os principais 
temas e mostrar como aspectos tratados podem ser ordenados se-
gundo certos temas mais gerais. Com isso, pretendemos oferecer 
uma chave de leitura para esse conceito. Em segundo lugar, cabe 
ressaltar que, ainda que Mbembe volte suas preocupações para as-
pectos mais relativos à imigração e a relações entre nações, muitas 
das suas ideias nos ajudam a entender aspectos mais internos de 
governos de ultradireita. Nesse sentido, nossa proposta de leitura 
é trazer suas ideias para contextos nacionais e entender como a 
necropolítica opera nesses espaços.

4 Em inglês, Necropolitics (2019). Nessa edição, há um capítulo adicional intitu-
lado “Viscerality”, no qual Mbembe discute a questão da combinação entre o 
avanço da tecnologia, a conectividade do mundo contemporâneo e o capitalis-
mo rápido (fast capitalism). Para resenha do livro, Oliveira, 2017.
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Laços de inimizade

A noção básica que organiza, ao menos em termos lógicos, 
as demais balizas estruturantes da necropolítica é o que podemos 
denominar de laços de inimizade. O impulso básico que mobiliza 
a necropolítica é a segregação. Há um “nós” e um “eles”. A alteri-
dade se tornou algo tão pesado que a necropolítica age no sentido 
de separar e combater, de dividir e apartar. Não se trata de uma 
simples divisão ou separação. O “eles” é visto com uma ameaça 
que deve ser eliminada. O “eles” não intimida pelo que faz, mas o 
simples fato de existir é visto como hostilidade. É claro que em 
diversos momentos da história podemos encontrar essa divisão 
entre “nós” e “eles”. O fundamental aqui, entretanto, é perceber os 
contornos próprios que essa segregação assume no contexto atual. 

É a concepção de que a existência do outro é uma ameaça 
que motiva, por exemplo, o assassinato de um homem negro no 
estacionamento do Wendy’s5. Ele estava parado no estacionamen-
to após ter saído da festa de aniversário de sua filha. O fato de um 
homem negro estar lá é visto como uma ameaça. Ele foi morto 
não por ter feito algum ato ilícito ou intimidador, mas porque, 
assim como um músico negro que recebe 80 tiros6, o simples fato 
de existir é concebido como ameaça.

Portanto, os vínculos entre as pessoas não são construídos a 
partir da identificação de projetos comuns, mas a partir do medo 
e do ódio a um inimigo comum. Os laços sociais se dão com base 
nesse ódio que tudo contamina. Por isso, os “haters” não são sim-
ples anomalias. Eles são a expressão cibernética desse ódio que 
congrega pessoas no combate a um inimigo comum. Esse inimigo 

5https://revistaforum.com.br/global/video-policiais-matam-outro-homem-
-negro-em-atlanta-e-gera-nova-onda-de-protestos-nos-eua/. Acesso em: 30 
jul. 2020.
6https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/07/homem-morre-
-apos-carro-ser-atingido-em-acao-do-exercito-na-zona-oeste-do-rio.ghtml. 
Acesso em: 30 jul. 2020.

https://revistaforum.com.br/global/video-policiais-matam-outro-homem-negro-em-atlanta-e-gera-nova-onda-de-protestos-nos-eua/
https://revistaforum.com.br/global/video-policiais-matam-outro-homem-negro-em-atlanta-e-gera-nova-onda-de-protestos-nos-eua/
https://revistaforum.com.br/global/video-policiais-matam-outro-homem-negro-em-atlanta-e-gera-nova-onda-de-protestos-nos-eua/
https://revistaforum.com.br/global/video-policiais-matam-outro-homem-negro-em-atlanta-e-gera-nova-onda-de-protestos-nos-eua/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/07/homem-morre-apos-carro-ser-atingido-em-acao-do-exercito-na-zona-oeste-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/07/homem-morre-apos-carro-ser-atingido-em-acao-do-exercito-na-zona-oeste-do-rio.ghtml
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não é algo abstrato: ele tem face e nome. São os imigrantes, são 
os negros, são os pobres, são os LGBTQIA+, os comunistas, os 
esquerdistas etc.    

Mas, em termos práticos, como se processa essa construção 
do inimigo? Quais são os mecanismos utilizados e por que as pes-
soas acabam acreditando nessas histórias, mesmo que os inimigos 
sejam os mais fantasiosos possíveis? 

Parece-nos haver uma lógica aqui. Esse processo se constrói 
por meio de uma projeção que inverte seu objeto, isto é, o “nós” 
projeta seu desejo e vontade no “eles”. E, ao fazê-lo, acaba inver-
tendo ideias e princípios democráticos. É um jogo de espelhos. 
No fundo, o que o “nós” fala sobre o “eles” nada mais é do que uma 
projeção invertida de si mesmo. Na base dessa projeção, está uma 
áurea de democracia com intenções antidemocráticas. Ao realizar 
essa projeção, o “nós” apaga as diferenças dentro do próprio gru-
po em favor do combate do “eles”, esse inimigo comum. Por isso, 
católicos e evangélicos conservadores se unem contra a “esquerda” 
sob a bandeira de uma vaga noção de “comunismo”. Nem precisa-
mos ir para as ideias. Basta observar a composição e a postura do 
primeiro escalão para vermos essas inversões. Havia um ministro 
da educação que era contra a educação7; um ministro do meio 
ambiente contrário ao meio ambiente8; defesa da liberdade de ex-
pressão para justificar fake news.

1. Teorias da conspiração
Não é de hoje que os estudos em torno da hermenêutica re-

conhecem a importância das narrativas. As narrativas não se con-

7https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/weintraub-admite-ser-
-corte-r-926-milhoes-do-orcamento-da-educacao-remanejados-para-pagar-
-emendas.shtml. Acesso em: 30 jul. 2020.
8https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/salles-ve-oportunidade-com-
-coronavirus-para-passar-de-boiada-desregulacao-da-protecao-ao-meio-am-
biente.html. Acesso em: 30 jul. 2020.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/weintraub-admite-ser-corte-r-926-milhoes-do-orcamento-da-educacao-remanejados-para-pagar-emendas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/weintraub-admite-ser-corte-r-926-milhoes-do-orcamento-da-educacao-remanejados-para-pagar-emendas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/weintraub-admite-ser-corte-r-926-milhoes-do-orcamento-da-educacao-remanejados-para-pagar-emendas.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/salles-ve-oportunidade-com-coronavirus-para-passar-de-boiada-desregulacao-da-protecao-ao-meio-ambiente.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/salles-ve-oportunidade-com-coronavirus-para-passar-de-boiada-desregulacao-da-protecao-ao-meio-ambiente.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-22/salles-ve-oportunidade-com-coronavirus-para-passar-de-boiada-desregulacao-da-protecao-ao-meio-ambiente.html
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figuram apenas como meras histórias que em nada nos afetam ou 
que se destinam apenas ao tempo livre. Antes, a narrativa tem um 
poder imenso. Cabe a elas legitimar posturas, decisões, comporta-
mentos, visões de mundo.  Portanto, as narrativas, ao concederem 
sentido para as coisas, têm função de legitimidade9. A necropolítica, 
a partir daquela lógica que apontamos anteriormente, se alimenta 
de um tipo bem específico de narrativa: as teorias da conspiração 
(Stanley, 2020, p. 66-84). Por teorias da conspiração entendemos 
narrativas com uma hipótese explicativa sobre a realidade a partir 
da ideia de que há um complô (de pessoas, grupos ou organiza-
ções) que age secretamente e por meios ilegítimos tendo em vista 
a dominação de determinada região, país ou mesmo globo. Essas 
narrativas afetam principalmente as emoções, dando a sensação ao 
indivíduo de pertencer a um conflito de suma importância que exi-
ge posicionamento. 

Uma das funções dessas teorias é a desqualificação do “eles”. 
Muitas dessas teorias são completamente absurdas. Nas eleições 
americanas, por exemplo, D. Trump questionou se B. Obama não 
seria um muçulmano infiltrado que queria dominar a América10. 
Nosso ministro das relações exteriores diz que o vírus faz parte 
de um plano comunista11. Essas teorias possuem um efeito psi-
cológico interessante: elas dão a impressão de que a vida tem um 
propósito. Estamos em meio a uma grande batalha, mas da qual 

9 Nas palavras de Lyotard, “Como eu disse, legitimidade é assegurada pela força 
do mecanismo narrativo: Ela ultrapassa a multiplicidade de famílias de frases e 
de gêneros possíveis do discurso; ela envolve cada nome; é sempre atualizada e 
sempre tem sido; ambos: diactrônico e paracrônico, ela exerce o domínio sobre 
o tempo e também sobre a morte e sobre a vida. A narrativa é a autoridade 
mesma” (Lyotard, 1997, p. 33).
10https://edition.cnn.com/2017/11/28/politics/donald-trump-barack-obama-
-birth-certificate-nyt/index.html. Acesso em: 30 jul. 2020.
11https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/22/diante-da-
-pandemia-chanceler-alerta-contra-plano-comunista-e-questiona-oms.htm. 
Acesso em: 30 jul. 2020.

https://edition.cnn.com/2017/11/28/politics/donald-trump-barack-obama-birth-certificate-nyt/index.html
https://edition.cnn.com/2017/11/28/politics/donald-trump-barack-obama-birth-certificate-nyt/index.html
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/22/diante-da-pandemia-chanceler-alerta-contra-plano-comunista-e-questiona-oms.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/22/diante-da-pandemia-chanceler-alerta-contra-plano-comunista-e-questiona-oms.htm
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poucos têm consciência. Quem não acredita nessas teorias é visto 
como manipulado, portanto, uma pessoa que não atingiu o mesmo 
grau de iluminação daqueles que sabem do que está acontecendo 
e da ameaça que nos cerca por todos os lados. Por isso mesmo, é 
muito comum o tom de alerta que as postagens em rede social 
adotam quando propagam esse tipo de ideia.

Algumas teorias soam tão absurdas que parece ser difícil 
acreditar que alguém realmente as leve a sério. Mas, em todo caso, 
elas têm uma função clara: desqualificação do posicionamento 
contrário. Elas servem para responsabilizar o outro por tudo que 
acontece, operando na lógica do bode expiatório. Assim, tudo que 
ocorre é culpa de um grupo específico, como o PT, os “comunistas” 
ou os “esquerdistas”.

Nesse contexto, “comunista” se tornou uma espécie de xin-
gamento. Todos aqueles que fazem parte do “eles” são assim no-
minados, mesmo que não tenham nada a ver com comunismo. 
Com isso, cria-se um bode expiatório que pode ser culpabilizado 
por tudo que acontece. Mesmo que esse grupo seja numericamen-
te pequeno ou tenha pouco poder, a repetição da acusação acaba 
fazendo com que se acredite na teoria conspiratória. O medo que 
vai se formando faz com que se acredite que esse bode expiatório 
tem poder mais desestabilizador do que ele realmente possui.

Há, assim, não apenas a criação de diversas notícias falsas 
(fake news) e a insistência nelas que alimentam essas teorias da 
conspiração e o perigo que o inimigo representa, mas, sobretudo, a 
ressonância que elas encontram em veículos alternativos de infor-
mação (whatsapp, facebook, twitter etc). As fake news servem tanto 
como evidência para as teorias conspiratórias quanto como cata-
lisador para novas teorias sempre com a mesma função de cons-
truir a imagem do oponente como perigosa. A notícia, indepen-
dentemente de sua veracidade, corresponde às expectativas prévias 
que se tem sobre o grupo que se difama. Assim, não se questiona a 
veracidade da presença de um livro de educação sexual nas escolas 
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públicas porque, mesmo sendo mentira, assume-se que seria algo 
“típico de um governo comunista”.12

Por isso, talvez, muitas pessoas ou se identificam com certas 
declarações que nos soam grosseiras ou deixam de questioná-las. 
Nessa construção de mundo e com a demonização da política, de-
clarações de ódio ou com palavras rudes são lidas como sinal de 
autenticidade – por exemplo: “ele fala o que pensa!”. O nível de 
sinceridade de uma pessoa pública é medido pela capacidade que 
ela tem de investir no conflito e na divisão. Quando mais a dicoto-
mia “nós” e “eles” é acentuada, mais essa figura pública é vista como 
autêntica. De certa maneira, essas falas articulam o ressentimento 
de muitos setores da sociedade. Essa é uma das razões pelas quais 
ela consegue apoio (Stanley, 2020, p. 79).

Nesse ponto, vemos uma inversão à qual nos referimos an-
teriormente: as teorias da conspiração são mais “verdadeiras”, jus-
tamente, porque não oferecem prova. Elas são construídas a partir 
de conexões absurdas. Por isso, muitas delas não recebem atenção 
da grande mídia. E, o fato de não receberem atenção da mídia, ao 
invés de enfraquecer, apenas reforça seu caráter de mistério e de 
complô. Aqui está sua força: elas não aparecem porque a própria 
mídia faz parte dessa grande armação e não quer que as pessoas 
saibam. Ou seja, a prova é que não se tem provas. Isso, por vezes, 
vem explicitamente a público em declarações. Jair Bolsonaro, ao 
ser questionado sobre fundamentação para a acusação feita por ele 
de que ONGs haviam colocado fogo na Amazônia, respondeu: o 
que prova que foram as ONGs é porque não há provas13. 

Essas teorias também promovem uma perspectiva reducio-
nista da realidade. Para o fiel dessas teorias, não é necessário ouvir 

12https://oglobo.globo.com/brasil/livro-citado-por-bolsonaro-no-jornal-na-
cional-nao-foi-distribuido-em-escola-23021610. Acesso em: 30 jul. 2020.
13 Vídeo da entrevista: https://youtu.be/y_aWXEgxNnA?t=57. Acesso em: 30 
jul. 2020.

https://oglobo.globo.com/brasil/livro-citado-por-bolsonaro-no-jornal-nacional-nao-foi-distribuido-em-escola-23021610
https://oglobo.globo.com/brasil/livro-citado-por-bolsonaro-no-jornal-nacional-nao-foi-distribuido-em-escola-23021610
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pesquisadores exaltando a complexidade da realidade, as múlti-
plas causas dos fenômenos ou mesmo a ausência de resposta para 
importante questões. Aliás, a teoria da conspiração, como essa 
narrativa que tudo engloba, também levanta suspeitas sobre esses 
estudiosos. Quem garante que eles também não façam parte desse 
grande complô? A realidade vai se sedimentando e se esvaindo 
no conflito entre “nós” e “eles”. Há, desse modo, os patriotas e os 
comunistas. Nesse meio, há aqueles que pertencem ao “nós”, mas 
que ainda não se deram conta disso por não aceitarem o sentido 
das teorias da conspiração. No fundo, a realidade é explicada, ao 
mesmo tempo em que se derrete, nessa moldura maniqueísta. Ela 
se derrete, pois, no final, não é mais possível saber ou ter critérios 
para minimamente se estabelecer uma conversa.

Essa simplificação, entretanto, se dirige à vontade, não ao in-
telecto. Ela dá expressão a noções irracionais, mas que as teorias da 
conspiração tratam de fazer parecerem plenamente racionais. As 
manifestações concretas desse ódio que as teorias conspiratórias 
alimentam contra pessoas ou grupos no interior de uma sociedade 
(por meio de xingamentos, memes, ataques etc.) acaba por servir 
de canalização para sentimentos reprimidos. O medo, o ressenti-
mento, a xenofobia, o racismo etc. acabam assumindo uma pretensa 
plausibilidade quando se inserem numa narrativa explicativa que a 
teoria conspiratória oferece. Eles acabam sendo um modo de ela-
borar esse medo e ressentimento.

Nas palavras de Achille Mbembe, “nada, nem mesmo o es-
tatuto da verdade, está livre de ser posto em causa. Certezas e 
convicções são tidas por verdades. Nada exige raciocínio. Basta 
crer e render-se à fé” (2017, p. 91). Nesse contexto conflitivo, a 
pior coisa que pode ocorrer é a dúvida. Afinal, a dúvida não leva 
o indivíduo a se colocar violentamente contra o inimigo. Assim, é 
melhor ter convicções (mesmo que não correspondam aos fatos) 
do que ter dúvida. Uma convicção, mesmo que falsa, mobiliza no 
combate ao inimigo. 
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Esse é o caminho para o anti-intelectualismo (Stanley, 2020, 
p. 48-65). Há ataque às instituições educacionais, principalmente 
às ciências humanas, mas também há uma cooptação da lingua-
gem. Uma vez que a educação se torna o lugar de questionamento 
dessas teorias e suas idealizações, ela acaba sendo alvos de ataques. 
Especialmente, suas áreas que não se reduzem a aspectos mera-
mente técnicos, mas que buscam pensar nossa realidade. Tal ataque 
às ciências humanas não é gratuito, já que elas lidam com uma 
dimensão fundamental da vida: a dimensão simbólica. Mesmo que 
não produzam patentes ou riqueza imediata, as ciências humanas 
fornecem interpretações e tentativas de entender construções sim-
bólicas. Quando assistimos um filme, lemos um livro, vemos um 
jogo de futebol, praticamos esportes, por exemplo, estamos tam-
bém lidando com essa dimensão simbólica. Por isso, ela se torna 
campo de batalha: dominar essa dimensão é fundamental para um 
projeto de poder. 

Novamente, a lógica do espelho entra em ação. O grande 
argumento contra as universidades é de que esse seria um lugar 
de hipocrisia: quem lá está defende a liberdade de expressão, mas 
não abre espaços para grupos que não sejam de esquerda. Assim, 
os “patriotas” seriam vítimas desse sistema hipócrita. No entanto, 
há duas coisas a se considerar aqui. A primeira é que, no plano 
democrático, todos têm direito de fala. Há apenas um caso em que 
isso não é permitido: justamente quando aquele que fala acha que 
somente ele tem direito a isso e não reconhece isso a outros grupos. 
Ou, como diria Voltaire, a intolerância é permitida em um caso: 
contra o intolerante (Voltaire, 2008).  Além disso, a comunidade 
científica se organiza a partir de certos consensos. Em que medida 
se deveria abrir espaço para teorias absurdas (e, portanto, infru-
tíferas) para o debate? É frutífero abrir espaço para alguém, não 
obstante inúmeras refutações, defender que a Terra é plana? Enfim, 
a inversão aqui se dá na medida em que se utiliza a liberdade de 
expressão para dar vazão a falas contrárias a essa liberdade (Stanley, 
2020, p. 57-58).
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Com isso, não se tem mais critérios acordados e aceitos para 
que se possa estabelecer minimamente o diálogo tendo em vista 
a construção da verdade (Vattimo, 2016). A esfera pública deixa 
de ser espaço para confronto de argumentos divergentes para se 
transformar em lugar de xingamento e desqualificação. No lugar 
da análise do argumento, coloca-se a desqualificação do enuncia-
dor. Com isso, processa-se a deterioração da esfera pública. Enfim, 
como vai ocorrer a construção da verdade onde há gritaria, ódio 
e ataques pessoais? Isso é corrosivo, afinal a democracia funciona 
com base no espaço público onde visões divergentes se encontram.

A partir desse fundo e em relação com ele, articulam-se as 
relações de inimizade. Criam-se polaridades: de um lado, o cida-
dão de bem, e de outro, o criminoso. Este é visto dessa maneira 
não necessariamente por ter cometido um crime, mas sua própria 
existência é uma ameaça à “ordem”. Há o trabalhador que sustenta 
o país e o preguiçoso que não quis empreender e prefere viver às 
custas das benesses do estado de bem estar social. Há aqueles que 
são patriotas e que pertencem a essa nação e os outros que são 
contra o país ou estrangeiros que vieram roubar emprego. 

Nesse ponto, um critério se mostra fundamental: o racismo. 
Ele tem múltiplas faces: contra estrangeiros e mistura de classes 
sociais, mas é, principalmente, uma questão racial. A necropolítica 
é, acima de tudo, uma prática política pautada no racismo. Ainda 
vamos voltar a esse ponto, mas é importante não se esquecer des-
se traço fundamental no estabelecimento da divisão entre “nós” e 
“eles”.

2. Ressentimento 

Em parte, pensamos que se pode entender esse ódio que se 
instala a partir do ressentimento. Os fascismos e a necropolítica 
tendem a ver a ideia de igualdade como um engodo do liberalismo 
(Stanley, 2020, p. 93). Mais do que isso, a noção de igualdade é 
vista como perigosa. Afinal, se vivemos num mundo marcado pelo 
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inimigo e por essa sensação de conflito, assumir o outro como um 
igual pode significar abrir espaço para o inimigo. Ele pode tomar 
conta da “casa” e fazer os “donos” de vítima. Há vários processos de 
reconhecimento nessa forma de pensar. Por exemplo, o “senhor” 
teme que o “escravo” (para nos lembrarmos de Hegel) tome esse 
lugar e revide as violências que sofreu. À medida que o subalterno 
busca se afirmar na ocupação de espaço, aquele que era hegemô-
nico vê seu mundo ruir. 

Para muitos, o mundo heteronormativo, branco e mascu-
lino parece se derreter quando outros grupos também começam 
a assumir protagonismos. Há sensação de que o mundo no qual 
ele cresceu está se perdendo. O mundo deixa de ser apenas um 
lugar onde ele se sente em casa, para ser múltiplo. Há um exem-
plo muito significativo no Brasil. Nas décadas de 1980 e 1990, a 
Xuxa embalava as manhãs de muitas crianças. Ela e todas as suas 
paquitas eram brancas e loiras. Diante do sucesso no Brasil, ela 
chegou a apresentar um programa em formato similar nos EUA. 
Algo que chama a atenção de início é que, naquele país, uma das 
paquitas era negra. O programa lá, porém, não obteve o mesmo 
sucesso. Mesmo usando roupas muito mais comportadas do que 
no Brasil, seu programa foi considerado muito erótico e sensual 
para o público infantil. No caso do Brasil, nosso passado colonial e 
escravagista faz com que a maioria das pessoas não tenham sequer 
notado essas ausências. Isso não é pouco: pensemos numa criança 
que não se reconhece nas bonecas com as quais brinca, que não se 
vê na televisão. Pensemos o que significa ter de habitar um mundo 
em que os modelos são sempre estranhos. Como se constitui, des-
de a infância, uma subjetividade num conjunto de relações de re-
conhecimento com esse padrão? Nessa situação, muitas vezes, há 
a tentativa de assimilar esse mundo estranho e se enquadrar nele. 
No caso daquele que se reconhecia nesse mundo, mas que não vê 
mais sua imagem e semelhança em todo lugar, há o ressentimen-
to. Quando diversos atores diferentes daquele do homem adulto, 
branco e heterossexual começam a falar, ele interpreta como se o 
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seu mundo houvesse se perdido. Isso gera um ressentimento que 
o mobiliza a projetar a possibilidade de recuperação desse mundo 
num homem que reforça o sistema patriarcal: um ogro, que capi-
taliza esse ressentimento. 

Atrelado a isso, há outro elemento: quando um grupo ou 
uma classe se sente traída ou que seus interesses não são minima-
mente atendidos, há a negação do sistema. Isso gera desconten-
tamento com a democracia (Fraser, 2019, p. 16). Há um medo de 
que esse modelo não seja capaz de resolver sua situação de pre-
cariedade. Por exemplo, o pensamento de que permitir a entrada 
de imigrantes é roubar emprego dos nativos. Essa desilusão gera a 
busca de símbolos fortes, capazes de responder a essa ausência. O 
teólogo Paul Tillich, ao fazer uma análise da ascensão do nazismo, 
pontua isso muito bem: 

Estava aí a possibilidade de êxito das revoluções fascistas e nacional-so-
cialista. Entenderam essa possibilidade e usaram-na com todas as forças. 
Prometeram segurança, certeza, vida comunitária e um novo sentido 
para a vida; realizaram todas estas promessas, embora de modo demo-
níaco e destrutivo. Sacrificaram a liberdade em nome da segurança, a 
autonomia em nome da certeza, e individualidade em nome da comu-
nidade, e a personalidade em nome de um símbolo absoluto (Tillich, 
1992, p. 261).

Enfim, um traço básico da necropolítica é esse laço de ini-
mizade. Basicamente, a ideia é a criação fantasiosa de um inimigo 
que pelo próprio fato de existir ameaça o “nós” e, portanto, deve 
ser eliminado. Isso faz com que o ódio e o ressentimento criem 
vínculos entre as pessoas. E esse mesmo ódio contamina todo esse 
sistema.

3. Estado de terror

Essa construção do inimigo cuja mera existência ameaça e 
que deve ser eliminado abre espaço para um segundo contorno da 
necropolítica: a instauração do Estado de terror. O inimigo está 
em todo lugar. Nesse contexto, coloca-se uma opção entre segu-
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rança ou liberdade. Em geral, diante dessa dicotomia, as pessoas 
tendem a abrir mão de sua liberdade para se sentirem mais se-
guras. Como parte desse Estado de terror, institui-se a regulação 
das populações por meio de classificação, controle sobre espaço e 
mobilidade e a eliminação dos opositores. Aqui, o Estado pode 
prender e matar populações inteiras. Nas palavras de Mbembe, 
“O Estado securitário alimenta-se de um estado de insegurança 
que ele próprio fomenta e para o qual pretende ser a resposta. Se 
o Estado securitário é uma estrutura, o Estado de insegurança é 
uma paixão, ou ainda, um afecto, uma condição e, até, uma força 
do desejo” (Mbembe, 2017, p. 89).

Exemplos desse funcionamento do estado de terror não fal-
tam. Mbembe, ao abordar esse tema, pensa nas fronteiras e como 
elas acabam se constituindo como controle sobre a mobilidade. Para 
ele, o grande paradigma do estado de exceção é a Palestina. Dentro 
desse território há checkpoints por todos os lados, permissões, vistos 
etc. A mobilidade é vigiada e controlada. 

Outro exemplo contemporâneo é o encarceramento em 
massa de populações negras nos Estados Unidos. Esse é um tema 
há muito discutido e se relaciona também com os recentes protes-
tos (Taylor, 2015). Há clara desproporcionalidade no número de 
negros presos ou que sofrem violência policial14. E o argumento de 
que “quanto mais truculento o Estado é, mais a violência diminui” 
não funciona: as estatísticas mostram que não há essa correspon-
dência. Uma pergunta para pensarmos é: por que as pessoas ten-
dem a achar que a truculência é caminho para resolver a violência? 
Em que medida a necropolítica desumaniza a ponto de anestesiar 
a capacidade de empatia e justifica tratamentos desumanos, re-

14 Uma indicação sobre o tema é o documentário A 13ª Emenda, produzido pela 
Netflix. Aqui a questão do encarceramento em massa de populações negras nos 
Estados Unidos é discutida a ponto de questionar a validade real da 13ª emen-
da à constituição estadunidense que dava fim ao sistema escravagista no país.
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pressão da liberdade, prisão em massa ou extermínio generaliza-
do? Será que o medo que o outro causa é assim tão aterrador?

No nosso contexto, quando analisamos a organização do es-
paço nas cidades, percebemos como essa regulação ocorre. A orga-
nização do espaço é um meio de se manter os indesejados distan-
tes. Uma das características desse Estado de terror é a necessidade 
de territórios externos a ele nos quais a prática de sua violência 
seja “legalizada”. Mbembe os chama de “não lugares”: “Por outras 
palavras, as lógicas mitológicas necessárias ao funcionamento e à 
sobrevivência das democracias modernas pagam-se com a exterio-
rização da sua violência originária noutros lugares, os não-lugares, 
onde a plantation, a colônia ou, hoje em dia, os campos e a prisão 
são figuras emblemáticas” (Mbembe, 2017, p. 50). Desse modo, a 
violência que é intrínseca à necropolítica é levada para fora de seu 
centro, para os não lugares onde ela seja legitimada.

Por isso, a ação do Estado (ou a falta de ação) é também 
muito sintomática da necropolítica. A abordagem que a polícia 
faz numa comunidade é muito diferente do procedimento feito 
em bairros nobres. A necropolítica, no Brasil, assume contornos 
muito drásticos: imaginem o governador de um estado atirando 
de um helicóptero numa comunidade. Foi exatamente isso que 
o governador do Rio de Janeiro fez recentemente15. Esses lugares 
cumprem a função do que Mbembe chamava de não lugares, onde 
há suspensão da lei. O Estado pode matar e não é responsabiliza-
do por seus atos. Aliás, a lei de segurança proposta recentemente 
no Brasil tinha por consequência justamente aprofundar essa au-
sência de freios. 

Mais do que um dado da necropolítica, essa parece ser a he-
rança do nosso passado escravagista e colonial. No dia a dia, isso 
se manifesta quando moradores de bairros nobres dizem que lá vi-

15https://oglobo.globo.com/rio/helicoptero-com-witzel-bordo-metralhou-
-tenda-de-oracoes-em-angra-dos-reis-23648907. Acesso em: 30 jul. 2020.

https://oglobo.globo.com/rio/helicoptero-com-witzel-bordo-metralhou-tenda-de-oracoes-em-angra-dos-reis-23648907
https://oglobo.globo.com/rio/helicoptero-com-witzel-bordo-metralhou-tenda-de-oracoes-em-angra-dos-reis-23648907
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vem “pessoas diferenciadas”. No Rio de Janeiro, uma história ilustra 
muito bem isso: quando a Linha Vermelha foi construída, pessoas 
de comunidades mais pobres passaram a ter acesso às praias da zona 
sul. À época, pessoas que moravam nessas áreas passaram a defen-
der que a praia deveria ser fechada, paga ou exclusiva para quem 
morava ali. Esse racismo vivido no cotidiano, com uma piada, um 
olhar etc., Mbembe chama de nanorracismo. 

Esse racismo, entretanto, vai se estruturando para além do 
cotidiano. A ideia de racismo estrutural é de que há um sistema 
que se organiza a partir do racismo. Na medida em que o racismo 
possibilita a criação de um “hábito de perda”, ele explica adequa-
damente como e por que a desigualdade de renda implica também 
a desigualdade na taxa de mortalidade do coronavírus. Se é hábito 
que os mais pobres morram com mais frequência (em quaisquer 
circunstâncias), vidas negras, via de regra empobrecidas, importa-
riam menos. 

Não é difícil notarmos como a necropolítica se alimenta desse 
racismo. Mbembe afirma: “Em larga medida, o racismo é o motor 
do princípio necropolítico, enquanto este é o epíteto da destrui-
ção organizada, o nome de uma economia sacrificial, cujo funcio-
namento requer que, por um lado, se reduza o valor da vida e, por 
outro, se crie o hábito da perda” (2017, p. 65).  Com a vitória de 
Bolsonaro nas eleições, aconteceram casos de pichações racistas em 
várias universidades Brasil afora16. A ideia de segregar, que as movia, 
afirmava que a universidade não é lugar de negros e de pobres. Al-
gumas diziam que eles deveriam “voltar para o lugar de onde nunca 
deveriam ter saído”. Portanto, os laços de inimizade alimentam e se 
retroalimentam desse racismo.

16https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/04/26/policia-fe-
deral-investiga-novo-caso-de-pichacao-com-conteudo-racista-na-ufsm.ght-
ml. Acesso em 30/07/2020. ; https://www.uol.com.br/universa/noticias/reda-
cao/2018/10/20/pichacoes-racistas-homofobicas-universidades.htm. Acesso 
em: 30 jul. 2020.

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/04/26/policia-federal-investiga-novo-caso-de-pichacao-com-conteudo-racista-na-ufsm.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/04/26/policia-federal-investiga-novo-caso-de-pichacao-com-conteudo-racista-na-ufsm.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/04/26/policia-federal-investiga-novo-caso-de-pichacao-com-conteudo-racista-na-ufsm.ghtml
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/10/20/pichacoes-racistas-homofobicas-universidades.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/10/20/pichacoes-racistas-homofobicas-universidades.htm
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Alguns autores, como Giorgio Agamben17, defendem que 
o campo de concentração é o modelo dessa suspensão do orde-
namento jurídico e da criação desses “não lugares”. Mbembe, no 
entanto, avança: o modelo e o lugar onde essas tecnologias foram 
testadas é a colônia. Para as colônias eram enviados os indesejados 
e, na colônia, a soberania consiste num exercício do poder à parte 
do direito. O escravizado sofreu uma tripla destituição: ele perdeu 
o lar, seu corpo e o reconhecimento como ser político, como se 
fosse uma sombra. Diz Mbembe, 

[...] o direito soberano não está sujeito a nenhum tipo de legalidade nas 
colónias. Nas colónias, o soberano pode mandar matar a qualquer hora 
ou de qualquer maneira. O armamento colonial não está sujeito a regras 
institucionais nem legais (2017, p. 128). 

No Brasil, há uma leitura bastante reducionista do que sig-
nifica ser colônia. Na escola ou nas faculdades de História, há uma 
disciplina chamada “Brasil colonial”, como se esse fosse um perío-
do superado da nossa história. Mas, para entender muitos traços 
da nossa sociedade e cultura, o colonial deve ser tomado em sen-
tido mais amplo. Ele não é apenas um momento do passado, mas 
é nosso presente e, infelizmente, nosso futuro.

Por que isso ocorre? Porque a necropolítica elimina os in-
desejáveis e aqueles que se opõem a ela. Para o neoliberalismo, 
há um excesso de população. Parte dela é uma força de trabalho 
barata a ser explorada. Se morrer, pode ser substituída. Parte dessa 
população, todavia, é vista como um peso a ser administrado pela 
necropolítica. Ela não é aproveitada como força de trabalho e não 
tem condições de se tornar consumidora. Em outros termos, a 
necropolítica age para eliminar aqueles que não serão absorvidos 
pelo sistema econômico e que, portanto, não são interessantes e 
suas vidas valem “menos”. Quando vemos nosso contexto de pan-
demia e como o Estado tem agido, fica ainda mais claro como essa 
necropolítica age.

17 Agamben (2002). Cf. também Pieper (2017).
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O uso compartilhado da violência

Dessa maneira, a construção do inimigo gera um estado 
constante de guerra e conflito, dando legitimidade a formas de 
controle e de matar. No entanto, nem sempre é somente o Estado 
que exerce esse poder de expor à morte ou de matar: muitas vezes, 
o Estado age conjuntamente com outros grupos ou mesmo delega 
essa tarefa para esses grupos. Estamos, portanto, diante de gru-
pos armados, grupos paramilitares, milícias etc. Mbembe chama 
esses grupos de “Máquinas de Guerra”. Em diversos casos pelo 
globo, incluindo o Brasil, não é difícil identificar esses grupos. Há 
uma correlação de forças: onde o Estado não está presente, mais 
intensamente esses grupos agem. Devemos, aqui, sublinhar: eles 
são agentes dessa necropolítica. Nas zonas onde o ordenamento 
jurídico é suspenso, esses são agentes do Estado de terror.

Os termos necessários para explicar essa noção já são por si 
claros e usados no nosso contexto. As milícias no Rio de Janeiro 
são exemplo cristalino de como a necropolítica opera com base na 
aliança com esses grupos18. Há controle de quem entra e quem sai, 
quem vive e quem morre, em quem votar etc. Há também controle 
sobre a religião. Um caso conhecido é o dos traficantes evangéli-
cos19: basicamente são os responsáveis pelo tráfico de drogas que 
se convertem a alguma denominação evangélica, geralmente pen-
tecostal. No entanto, isso não significa abandonar seus negócios. 
Mas, em virtude de sua religiosidade, tem ocorrido violências de 
toda sorte contra terreiros de candomblé e umbanda. Quando esse 
comando não é obedecido, esses lugares sagrados são violentamente 
destruídos e depredados. 

18https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,milicia-o-que-e-como-funcio-
na-no-brasil-e-por-que-e-tao-dificil-combate-las,70003299667 Acesso em: 
30 jul. 2020.
19https://epoca.globo.com/rio/como-expansao-de-uma-faccao-de-trafi-
cantes-evangelicos-faz-explodir-ataques-outras-religioes-em-favelas-do-
-rio-24010426 Acesso em: 30 jul. 2020.

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,milicia-o-que-e-como-funciona-no-brasil-e-por-que-e-tao-dificil-combate-las,70003299667
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,milicia-o-que-e-como-funciona-no-brasil-e-por-que-e-tao-dificil-combate-las,70003299667
https://epoca.globo.com/rio/como-expansao-de-uma-faccao-de-traficantes-evangelicos-faz-explodir-ataques-outras-religioes-em-favelas-do-rio-24010426
https://epoca.globo.com/rio/como-expansao-de-uma-faccao-de-traficantes-evangelicos-faz-explodir-ataques-outras-religioes-em-favelas-do-rio-24010426
https://epoca.globo.com/rio/como-expansao-de-uma-faccao-de-traficantes-evangelicos-faz-explodir-ataques-outras-religioes-em-favelas-do-rio-24010426


29 

Religião em tempos de crise

Diferentes modos de matar e de controlar

Outro tópico que é constitutivo do que chamamos aqui de 
necropolítica são os diversos modos de matar e controlar. Mbembe 
aponta várias maneiras pelas quais isso pode ser feito. A tecnolo-
gia é utilizada nessa direção: a razão algorítmica, os drones20 e a 
alta tecnologia são empregados para controlar, segregar, classifi-
car. É preciso lembrar que, para Mbembe, o grande paradigma de 
necropolítica é a Palestina. Assim, para entender bem como essa 
tecnologia é empregada vale a pena voltar os olhos para esse con-
texto. Para além da tecnologia, a necropolítica mata por meio de 
massacres ou controla via tortura. Se o primeiro pode nos parecer 
um pouco mais distante, esse segundo estampa nossos jornais pra-
ticamente todos os dias. 

Um modo que ele não poderia prever, mas que nos afeta 
diretamente no contexto atual, é justamente a pandemia. Estamos 
diante de um vírus altamente contagioso e que tem matado muita 
gente. Por isso mesmo, ele nos revela com clareza o mecanismo 
da necropolítica. No caso dos Estados Unidos, a taxa de mortali-
dade entre os contaminados é muito maior entre negros e latinos. 
No caso do Brasil, tudo isso torna ainda mais dramático. Não se 
trata apenas da taxa de mortalidade entre contaminados, mas do 
número de pessoas que são obrigadas a se expor à contaminação. 

Não é gratuito que, no Brasil, o termo necropolítica tenha 
sido muito utilizado para se referir principalmente a esse modo 
de matar e de controlar. Como temos visto, necropolítica envolve 
outros aspectos, é um conceito muito mais amplo. Contudo, nessa 
pandemia, sua face mais visível e concreta reside nos modos de 
matar e de controlar. O vírus joga em nossa cara o quão racista é 
nossa sociedade. 

20https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-10/ataque-is-
raelense-com-drone-mata-3-menores-palestinos-em-gaza. Acesso em: 30 jul. 
2020.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-10/ataque-israelense-com-drone-mata-3-menores-palestinos-em-gaza
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-10/ataque-israelense-com-drone-mata-3-menores-palestinos-em-gaza
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Justificativas

Por fim, a necropolítica elabora justificativas para suas ações. 
Essas justificativas são das mais variadas estirpes, mas, em geral, 
nota-se como há uma aparente defesa da democracia para justifi-
car posturas antidemocráticas. Assim, o Estado de exceção ou de 
terror é apresentado como um meio de preservação da democracia, 
ou seja, suspendem-se os direitos democráticos ou age-se contra 
a democracia dizendo que a está defendendo ou mesmo purifi-
cando-a. De certa maneira, aqui temos uma chave para entender 
alguns descalabros. Não seria essa a lógica que está por detrás das 
defesas insanas de um “regime militar constitucional”? Em outros 
termos, a ideia parece ser que somente teremos uma democracia 
purificada se ela for suspensa.

Operando nessa lógica e de modo muito similar ao fascismo 
da década de 1930, há um uso político da corrupção. A necropolí-
tica apresenta a necessidade de se criar um Estado de exceção ou 
de terror para que a corrupção seja erradicada. Para compreender 
isso, é importante considerar aquela inversão: é legítimo o uso mé-
todos ilegais ou corruptos para erradicar a corrupção21. Isso tam-
bém justificaria a tortura.

Necroteologia e necrorreligião

Nesse âmbito das justificativas encontramos a religião. Em 
certa medida, ela é usada para acobertar o Estado necropolítico em 
dois âmbitos: a) primeiramente com justificativas mitológicas; e b) 
fornecendo estruturas que ajudam a constituir a ação necropolítica. 
Na primeira, a religião se mostra como ponta de lança ideológica.  
No caso do Brasil, Hungria e Estados Unidos, é bastante explí-
cito o apoio de cristãos conservadores. Mas, se observamos bem, 

21 Por exemplo, a tortura: https://veja.abril.com.br/politica/bolsonaro-afirma-
-que-torturador-brilhante-ustra-e-um-heroi-nacional/. Acesso em: 30 jul. 
2020.
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esse apoio se alastra por outras manifestações religiosas: espíritas 
e muçulmanos, por exemplo, também apoiaram esses projetos. A 
relação entre religião e necropolítica, nesse caso, não é somente a 
partir de apoio institucional ou de líderes específicos, mas a religião 
também serve como sustentação mitológica da lógica necropolíti-
ca. Sobre isso, diz Mbembe: “[...] a democracia moderna necessita, 
para dissimular a contingência de seus fundamentos e a violência 
que lhe é intrínseca, de um invólucro quase mitológico” (2017, p. 
43). Em outras palavras, as religiões criam narrativas que ajudam a 
perpetuar a necropolítica porque justificam sua violência implícita. 

Em segundo lugar, a religião se aproxima da necropolítica por 
meio da noção de sacrifício. Quando ouvimos afirmações como as 
de que é mais urgente salvar CNPJs do que CPFs, estamos diante 
dessa lógica sacrificial22. É como se alguns tivessem de ser sacri-
ficados no altar da economia. Portanto, para que o mercado não 
pare, vidas hão de ser sacrificadas. A estrutura sacrificial presente 
em algumas religiões é utilizada pela necropolítica para legitimar 
sua violência e dar uma roupagem mitológica a ela. Há um bode 
expiatório (o “eles”) que pode ser exposto legitimamente à morte, 
como se fosse um sacrifício necessário23. Assim, a política de morte 
estrutural se justifica, também, por meio de noções e narrativas 
religiosas. Tanto o invólucro mitológico que esconde a violência da 
necropolítica, quanto a estrutura sacrificial que a legitima são nar-
rativas teológicas de morte que, nesse sentido, poderíamos chamar 
de necroteologia. 

Por outro lado, o que chamamos de necroteologia não en-
cerra as possibilidades de articulação entre religião e necropolítica. 
Historicamente, instituições religiosas foram agentes de políticas 

22https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/08/dirigente-empresarial-
-preve-morte-de-cnpjs.ghtml. Acesso em: 30 jul. 2020.
23 Fellipe dos Anjos (2019) se aprofunda na relação entre necropolítica e reli-
gião em Biopolíticas do sacrifício, apresentando uma leitura sobre a violência po-
licial nas unidades de polícia pacificadora (UPPs) da cidade do Rio de Janeiro. 
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de morte. Nesses casos, mais tdo que fornecer justificativas, tais 
religiões tiveram participação direta a nível estrutural da necropo-
lítica. Podemos citar como exemplo o processo colonial brasileiro: 
na medida em que a prática religiosa cristã visava apagar a memó-
ria dos povos nativos e escravizados, estava em ação um tipo de 
necrorreligião. Essa teria um caráter prático-sistemático de viola-
ção do direito à vida por meio da imposição de políticas de mor-
te. Atualmente, o já citado caso dos traficantes evangélicos, bem 
como práticas de demonização da cultura afrobrasileira e indígena, 
e projetos missionários em terras demarcadas de povos nativos, são 
exemplos de como a religião também estabelece uma política pró-
pria de morte supra-estatal. 

Considerações finais

Buscamos, aqui, esclarecer os significados da necropolítica 
com a finalidade de melhor compreender as articulações entre ela 
e a religião. Estruturamos, portanto, os temas pelos quais Achille 
Mbembe tece a noção de uma necropolítica demonstrando não 
apenas sua atualidade, mas evidências de sua existência na atual 
situação política do Brasil. Seja através dos laços de inimizade, da 
criação de inimigos, de teorias da conspiração, do ressentimento, 
do Estado de terror ou do uso compartilhado da violência pro-
movendo diversos modos de matar e expor à morte, a política do 
governo brasileiro tem instaurado um Estado necropolítico de 
ponta a ponta. Através de suas alianças com conservadorismos 
religiosos, a necropolítica brasileira se vale de estruturas religiosas 
para justificar e legitimar suas ações de morte. Do mesmo modo, 
esses grupos evangélicos e católicos, em sua maioria, aparelham 
estruturas estatais para promover a perseguição de povos origi-
nários e religiosidades afro-brasileiras. Tanto uma necroteologia 
quanto uma necrorreligião, nesse caso, estão a serviço da morte 
– mesmo que, geralmente, as mesmas teologias e religiões dis-
cursem em favor da paz e da vida. Aqui reside a contribuição que 
nosso texto pretende dar aos estudos de religião no Brasil: mais do 



33 

Religião em tempos de crise

que apontar casos específicos, buscamos indicar como a religião 
se aproxima estruturalmente da necropolítica. A essa precisamos 
conhecer melhor, para melhor também denunciá-la. 

A dimensão de vida e morte e suas relações são temas pri-
vilegiados das religiões. Do mesmo modo, a noção de sacrifício 
(essa troca com a divindade) está presente em todas elas. Em al-
guns casos, defende-se que o sacrifício não é a exaltação da morte, 
mas um meio para afirmação da vida. Diante disso, como certas 
tradições religiosas que dizem se pautar pelo amor e pela defesa 
da vida se alinham com a necropolítica? Como se dá essas relações 
entre morte e vida de modo a abrir possibilidades de que alguns 
fiéis se utilizem de textos fundantes da sua tradição religiosa como 
justificativa e forma de necropolítica? Onde estariam as dimen-
sões emancipatórias nas religiões e que permitiram a superação da 
necropolítica?
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Pentecostalismo, política 
e conservadorismo

Elisa Rodrigues 
Ana Luíza Gouvêa

Apontamentos iniciais

A atual crise social e política que o Brasil enfrenta desde os 
anos 2000 impele a sociedade e a academia a refletirem a respeito 
de seu papel diante de um cenário de insegurança social e ausência 
de políticas públicas em favor dos(das) cidadãos(ãs) brasileiros(as), 
em especial, daqueles que ocupam as camadas mais populares e 
em situação de vulnerabilidade. A cena política testemunhou, com 
os governos de Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), 
a retomada do crescimento econômico, a visibilização mundial do 
país e as ações programadas para distribuição de renda e extermí-
nio da miséria – problemas estruturais que desde a sua fundação 
têm perseguido a vida de milhões de brasileiros(as). Concomitan-
te a esse processo, escândalos de corrupção emergiram, evidencia-
dos especialmente por uma mídia à serviço das elites, preocupada 
com o que denominavam Estado assistencialista. O “mensalão” de 
2003 a 2006 e o “petrolão” de 2014, processos de investigação que 
envolvem o desvio de dinheiro público, nesse sentido, contribuí-
ram para deslegitimar os governos eleitos e contribuíram para a 
criação de um ambiente sociopolítico de descrédito e desconfian-
ça populares nas instituições (Executivo e Legislativo), que culmi-
naram com os protestos de 2013, 2015 e 2016, a demonização do 
PT (Partido dos Trabalhadores) e o processo de busca por “novas” 
lideranças políticas, agora, não da Esquerda, não do Centro, não 
da Direita. 
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Ganharam força, nesse período, agentes políticos ditos 
alheios às ideologias político-partidárias, como é o caso de João 
Dória em São Paulo (PSDB), eleito governador no último pleito 
de 2018 e, na cena mais ampla, Jair Bolsonaro (PSL), eleito pre-
sidente do Brasil com o lema “Brasil acima de tudo, Deus acima 
de todos”. O que essas duas lideranças apresentavam em comum: 
a relativização da centralidade do Estado e das políticas sociais, o 
ataque às liberdades individuais, direitos civis e conquistas traba-
lhistas, considerados progressistas ou da Esquerda, que se com-
batidas e extintas dariam lugar para o restabelecimento de uma 
moralidade ideal, descrita por eles como perdida. Se recuperada 
essa moral, o Brasil retornaria aos trilhos. Com a decepção gene-
ralizada pela corrupção e a descredibilização dos governos sociais, 
os discursos pró-iniciativa privada encontraram terreno fértil para 
seu fortalecimento, bem como foram reinventadas as noções de 
self-made man e Estado menor. 

Tantas mudanças num período tão curto de tempo levaram-
-nos a perguntar em quem essas narrativas encontraram eco? 

E, inicialmente, a resposta que é também nosso ponto de 
partida é: entre grupos católicos renovados e evangélicos de corte 
pentecostal e neopentecostal.

Alguns pressupostos

O capítulo que segue resume a discussão realizada por oca-
sião do curso de extensão chamado “Pentecostalismo, política e 
conservadorismo”, oferecido pelo Religando: Ciência da Religião 
On-line durante o mês de junho de 2020. Nesse curso, destinado a 
um público diverso, propusemos compreender como os discursos 
religiosos de grupos pentecostalizados contribuíram para a polí-
tica nacional contemporânea e, ao mesmo tempo, impactaram-na 
com suas agendas, suas justificativas e suas estratégias de ação. 

Entendendo que a dinâmica do pentecostalismo brasileiro 
é atravessada por influências de diversos espectros e pelos seus 
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arranjos próprios, optamos por nos concentrar nos pentecostalis-
mos forjados já em solo brasileiro, desde o início do século 20. Do 
mesmo modo, buscamos concentrar nossa análise das malhas pen-
tecostais na sociedade brasileira, a partir das condutas e dos com-
portamentos, assim como baseados em suas interpretações bíbli-
cas e teologias. Isso porque entendemos que na forma como textos 
bíblicos têm sido mobilizados, interpretados e recepcionados no 
cotidiano desses grupos encontram-se as chaves de interpretação 
para a compreensão de suas condutas sociais. Por fim, recorremos 
à noção de cultura religiosa e/ou gospel como meio de eviden-
ciar como tais entendimentos religiosos tornaram-se gradual, mas 
progressivamente conhecidos pela sociedade, mesmo por aquela 
parcela não identificada sob nenhuma crença ou denominação re-
ligiosa específicas. 

Um pressuposto importante para essa análise é a noção de 
conservadorismo que nos orientou. Para nós, inicialmente, o con-
servadorismo na política e nas relações sociais apresenta-se como 
uma disposição que estrutura a sociedade brasileira, de modo a 
aparecer em distintos momentos de nossa história. Segundo essa 
disposição, pessoas, individual ou coletivamente, buscam conser-
var um conjunto de ideias e de formas de habitar o mundo, que 
supõem ser o mais correto e adequado para se pautar decisões, 
opiniões e condutas sociais. A busca por conservar esse conjunto 
de disposições visa à preservação de alguma tradição que, ideal-
mente, serviria a todos e todas. No Brasil, com recorrência, essa 
tradição remonta às narrativas religiosas de origem cristã, aqui na-
turalizadas pelo catolicismo. Daí que se pode afirmar que a ideia 
de voltar ou de recuperar uma moral, no Brasil, tem relação direta 
com esse conjunto de referências religiosas herdadas do cristianis-
mo catolicizado.

Outro pressuposto com o qual nossa análise lida é a noção 
de povo evangélico ou evangélicos. Quem são, o que comem, o 
que pensam? Brincadeiras à parte, o evangélico brasileiro constitui 
uma parcela considerável de nossa população, mas nem sempre se 
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identifica com uma igreja específica. No contexto brasileiro, o ter-
mo evangélico difere do significado norte-americano, cujo termo 
refere-se aqueles e aquelas que afirmavam guiarem-se unicamente 
pelos Evangelhos (textos de referência do Novo Testamento: os 
evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João), por isso, Evange-
licals. 

No Brasil, esse termo tem sido usado de modo generalista 
para indicar uma pessoa ou grupo de pessoas que declaram ser 
cristãos e seguirem a Bíblia, desde a literatura do Antigo Testa-
mento até as referências do Novo Testamento, que contam a vida 
e os ensinos de Jesus Cristo, assim como as origens do movimento 
cristão que deu origem às igrejas institucionalizadas católicas. Os 
evangélicos, embora cristãos, não são católicos, mas derivam de 
Protestantes (do século 16) e Pentecostais (dos séculos 19 e 20), 
alguns dos quais se caracterizam por interpretarem literalmente 
os textos bíblicos, baseados nas doutrinas da inerrância e da infa-
libilidade bíblica. Basicamente, pode-se dizer que, segundo essas 
doutrinas, o material bíblico que versa sobre a criação do universo 
e da humanidade traria toda a verdade sobre a existência huma-
na, assim como a verdade sobre o seu destino isenta de qualquer 
erro ou falha1. Recentemente, o povo evangélico tem se fracionado 
em muitas igrejas autônomas espalhadas pelo território nacional, 
derivadas indiretamente de protestantes (como luteranos ou cal-
vinistas) ou de pastores e missionários autônomos, que viveram 
anteriormente experiências em tradições batistas, presbiterianas, 
metodistas e outras do braço protestante. Esse tipo de herança 
resulta em forte acento em noções e regras morais, sobre o que 
seria certo e o que seria errado para se conduzir na vida cotidiana. 
A esse conjunto de noções damos o nome de moral evangélica.

1 Além de contar a história do povo hebreu (escolhido por Deus para povoar a 
terra) na sua trajetória de perseguições e conquistas para o anúncio da exclu-
sividade de seu Deus sobre todas as outras divindades, razão pela qual envia 
Jesus, seu filho, para a firmação de uma aliança insuperável com todos e todas.
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Por moral entendemos aqui a dimensão externa das regras, 
as quais orientam o comportamento das pessoas. A moral evan-
gélica baseia-se na Bíblia e preocupa-se com regras para o deli-
neamento de hábitos, de costumes e de usos, que se materializam 
na vida social das pessoas. Essa moral se expressa em códigos de 
comportamento mais ou menos restritivos, que igrejas evangélicas 
ensinam para seus fiéis. Podemos chamar esses códigos de tabus, 
que dizem respeito ao que é proibido e ao que é autorizado ao 
crente, conforme uma determinada leitura e entendimento da Bí-
blia. Os tabus e as regras dispõem normas que determinam como 
o povo evangélico deve agir socialmente, na perspectiva de agradar 
a Deus. Dentre tais regras destacamos: obediência às autoridades 
instituídas, casamento entre homem e mulher, ato sexual exclusivo 
entre homem-mulher após casamento com finalidade de procria-
ção, cultivo das virtudes e negação dos vícios e, por fim, trabalho 
para enriquecimento e vida plena aqui e agora.

Uma evidência dessa moral evangélica, em certa medida 
derivada do conjunto de referências cristãs católicas presente na 
fundação da sociedade brasileira, é a defesa e a exaltação da tra-
dição, família e propriedade (TFP), que com recorrência pautam 
as agendas políticas no Brasil em distintos períodos da história. 
Criado nos anos 1960, o movimento pela TFP já abrigava pessoas 
que professavam como conjunto de crenças e valores a tradição 
religiosa de moral cristã. Entendia-se que essa tradição era sufi-
ciente, senão a única, capaz de resguardar a família brasileira. A 
família formada por homem, mulher e filhos, também conhecida 
como família nuclear, a qual seria a âncora salvadora da família, 
“normal”, abençoada por Deus e tesouro da criação. Único modelo 
de família identificável nos textos bíblicos, infalíveis e inerrantes2.

Como garantia de que essa tradição religiosa permaneceria 
e a sociedade não se desviaria do correto caminho com a laiciza-
ção do Estado e o avanço do ateísmo, a TFP emergiu na condição 

2 Cf. Gênesis 2:18; 2:21-24; 5:2; Levítico 20:13.
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de grupo de senhores honrados e senhoras piedosas, unidos para 
assegurar a moral e os bons costumes da sociedade brasileira, com 
slogans próximos ao que recentemente tem sido articulado pelo 
movimento evangélico como: “Brasil acima de tudo, Deus acima 
de todos”.

O pentecostalismo no Brasil do século 21 e algumas bases 
teológicas

Então, chegamos ao assunto que tematiza este capítulo e à 
questão que nos serve como perspectiva para análise: quais narrati-
vas e noções teológicas têm sido mobilizadas por lideranças políti-
cas  atuais – que se dizem contrárias ao progressismo e se afirmam 
como conservadoras e liberais –, a fim de construir alianças com o 
povo cristão evangélico, renovado e pentecostal?3

Iniciamos destacando três noções baseadas em narrati-
vas religiosas e bíblicas, cuja simbologia remonta às referências 
judaicas e cristãs, lidas e interpretados pelo povo evangélico, as 
quais determinam boa parte das suas ações e condutas sociais no 
cotidiano social e político. São elas: povo escolhido, nação santa, 

3 De modo geral, podem ser caracterizados como renovados, os movimentos re-
ligiosos intra-catocilicismo e intra-protestantismo que impelidos pela noção de 
retorno a uma experiência religiosa mais verdadeira, menos institucionalizada 
e guiada pelo Espírito Santo de Deus, buscam a renovação de suas crenças por 
meio de uma leitura bíblica menos racionalizada e, portanto, aberta à inspira-
ção direta de Deus. Os movimentos de renovação internos ao catolicismo e ao 
protestantismo têm dado origem à diversificação de formas de exercício da fé 
cristã, dentre as quais a Renovação Católica Carismática (no Brasil) e os Pente-
costalismos. O termo pentecostal designa inicialmente o conjunto de festas que 
no judaísmo antigo celebravam a colheita e as provisões de Deus para seu povo 
(cf. Nm 28:26-30; Dt 16:9). No Novo Testamento, o pentecostes é lembrado 
como ocasião em que discípulos de Jesus reunidos em oração, por ocasião da 
pentecostes, receberam a visita do Espírito Santo e tiveram sua fé renovada 
pela expressão do poder que se manifestou naquele local levando-os a falar em 
diversas línguas (glossolalia) (cf. Atos dos Apóstolos 2).
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exército de deus. Como essas noções se articulam e dão origem ao 
modo evangélico de viver e fazer política?

Vejamos algumas referências bíblicas que evidenciam essas 
noções:

Povo
escolhido 

Dt 10:15 Entretanto, foi somente aos teus antepassados 
que o Eterno dedicou particular afeição e os 
amou! E depois deles escolheu dentre todos os 
povos a sua descendência: vós próprios, como 
podeis constatar até o dia de hoje!

Nação
Santa

Lv 19:2 Sede santos, porque eu, Iahweh vosso Deus, sou 
santo.

Exército 
de Deus

Ez 23:46-48 Pois assim declara Yahweh, o SENHOR Deus: 
Farei subir um grande exército contra elas e 
as entregarei ao horror e à completa pilha-
gem.  Então o grande exército as apedrejará 
e as retalhará ao f io da espada; matarão sem 
piedade seus f ilhos e suas f ilhas, destruirão suas 
casas e as queimarão até as cinzas. Deste modo, 
portanto, colocarei um ponto f inal à lascívia e a 
perversão na terra, a f im de que todas as mu-
lheres, isto é, as nações, f iquem advertidas e não 
se deixem seduzir e influenciar pelo vosso mau 
exemplo.

As noções de “povo escolhido” e “geração eleita” derivam da 
apropriação de textos bíblicos do Antigo Testamento (AT). Se-
gundo essas referências, Iahweh – Deus criador dos céus e da terra 
– escolheu Israel como seu povo, eleito entre todos os outros po-
vos, para reinar sobre a terra. Portanto, esse povo, assim como seus 
herdeiros nas gerações seguintes, seria o povo exclusivo de Deus 
e sob essa inscrição teria a exclusividade da salvação. Todos os 
outros povos que se curvassem diante essa condição seriam igual-
mente abençoados. Os contrários seriam amaldiçoados e destruí-
dos. Em troca desse privilégio, Iahweh exigiu fidelidade de Israel. 
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Em outras palavras, uma relação exclusiva (e monogâmica) com 
Ele. Dessa ideia de exclusividade outras emergem: ao povo exclusivo 
de Deus estaria reservada toda sorte de riquezas e prosperidade sobre 
a terra – razão pela qual o povo de Deus estaria autorizado a com-
bater todos os outros povos, sob outras divindades, e tomar-lhes as 
riquezas. Aqueles que não fossem favoráveis ao Deus de Israel seriam 
amaldiçoados por seguirem outros deuses e deusas, prostituindo-se 
ao se deixarem seduzir por falsas crenças. 

Curiosamente, ao longo do AT (também conhecido como 
Bíblia Hebraica), a imagem usada na literatura para falar de Israel 
é a de mulher que ora é comparada a uma virgem ( Jeremias 31:2-
5), dócil e fiel (Deuteronômio 28:58-59), ora é chamada de pros-
tituta (Miquéias 1:6-7) e adúltera, que trai o acordo de exclusivi-
dade com seu senhor: “és como a mulher adúltera que, em lugar 
de amar o marido, prefere apaixonar-se por estranhos” (Ezequiel 
16:32). Segundo essa concepção, o Deus de Israel se revelaria um 
tanto ciumento, uma vez que não admitiria dividir sua nação com 
outras divindades vizinhas, a saber, as do Mediterrâneo Antigo, 
dado o contexto histórico e geopolítico de origem dessa literatura. 

Vale destacar que com base nas referências do AT em que 
essa concepção se assenta, a exclusividade de Israel a Iahweh deve 
ser entendida em termos de santidade. No vocabulário bíblico ve-
terotestamentário, ser santo significa ser “separado” de tudo que 
é impuro. Noutras palavras, Iahweh exigia de seu povo que fosse 
santo e puro, isto é, completamente distinto das nações que o cir-
cundavam. Podemos afirmar que parte da literatura do AT, então, 
gira em torno do desafio que Israel enfrenta para conquistar a 
pureza (exclusividade) exigida por Deus. Isso porque o Deus de 
Israel exigia que seu povo fosse puro e instava suas lideranças, 
seus profetas e seus sacerdotes a trazerem seu povo ao caminho 
reto, santo e puro. Com essa finalidade, Israel batalhava com as 
nações e suas divindades vizinhas, num eterno combate que visava 
fazer com que os “filhos da luz” prevalecessem sobre os “filhos das 
trevas”.
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Nos estudos acadêmicos das fontes desse período antigo, 
chamamos isso de apocalíptica judaica (com reflexos nos textos 
do Novo Testamento). Aos textos que narram combates entre os 
“filhos da luz” versus os “filhos das trevas” classificamos como do 
gênero literário batalha escatológica e, em geral, nesses textos des-
creve-se um tipo de batalha final (Armagedom) em que os bons 
obterão vitória sobre os maus e, nesse caso, os bons são entendidos 
como aqueles que seguem a Deus, enquanto os maus seriam os 
que estariam em oposição a esse Deus, sua vontade e determina-
ção para o mundo4. 

Para lutar esse bom combate, então, surgiriam os exércitos 
de Deus. Importante notar que desse quadro de textos bíblicos to-
mados e interpretados de forma literal, emerge um tipo de emba-
samento teológico que afirma, dentre outros entendimentos, certa 
narrativa segundo a qual um povo escolhido por um Deus, assim 
tão soberano e santo, teria o direito de difundir e obrigar outras 
civilizações a se submeterem à sua crença mesmo que pela força. 
A beligerância, isto é, atitude de guerrear com outros povos, ao 
mesmo tempo que pleiteava a manutenção de certa santidade, era 
instrumento de construção de uma identidade social e política. Tal 
santidade não se alcançaria com a aceitação pacífica da diferença 
dos outros deuses, mas pela imposição dos padrões de santidade 
que elegiam os hebreus como a “nação santa” em detrimento das 
outras. 

E quais seriam os padrões de santidade que garantiam a 
eleição desse povo? Os padrões de santidade da Bíblia Hebrai-
ca apontam para um tipo de sociedade que, naquele tempo, para 

4 Quando nos referimos a batalha escatológica estamos fazendo alusão ao enfren-
tamento que haverá entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Alguns textos 
da Bíblia se referem a essa ocasião por meio de expressões chaves, como: “virá o 
fim” (Mt 24:14; 1 Co 15:24), “dia do juízo” (Mt 10:15; 2 Pe 2:9; 1 Jo 4:17 e “na-
quele dia” (Mt 7:22; 2 Ts 1:10; 2 Tm 4:8). Cf. Rodrigues, Maria Paula (2004). 
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aquele povo, naquele contexto de conflito entre civilizações e for-
mação de estados-nação, fazia algum sentido: 

• Uma sociedade chefiada por homens de honra, guerrei-
ros, donos de suas mulheres e senhores de escravos, muitos 
desses conquistados como despojos de guerra. 

• Uma sociedade de estrutura patriarcal, que subjugava mu-
lheres e justificava a escravidão dos mais fracos, admitia 
como código de conduta um conjunto de prescrições re-
ligiosas que dividia o mundo entre coisas puras e coisas 
impuras. 

• Uma sociedade cujo código (que pode ser conhecido a 
partir do capítulo 11 de Levítico) afirmava que tudo o 
que fosse impuro seria abominação para o Deus hebreu 
(Levítico 18:22, 20:13).

• Uma sociedade baseada no controle dos corpos e das 
sexualidades.

Da teologia ao conservadorismo: na política e no 
comportamento

A relação dessa cosmovisão religiosa com o pentecostalis-
mo, a política e o conservadorismo identificáveis na cena pública 
contemporânea se dá por meio da linguagem religiosa. Diz-se da 
linguagem religiosa que é simbólica, porque representa algo, ou 
seja, comunica uma mensagem. O símbolo diz sem dizer o que é 
exatamente. Sem dizer de modo direto. Nesse sentido, a linguagem 
religiosa que é caracterizada pelo simbolismo recorre a imagens, 
distintos significados e diferentes referências como meios para se 
apontar em direção ao que se pretende comunicar. Um conteúdo 
subjacente que imagens e referências, simbolicamente, explicam 
por meio da aproximação. Compreendemos que o pensar simbó-
lico não é um tipo de pensamento exclusivo apenas da criança ou 
da expressão poética, mas o pensar simbólico tanto quanto a lin-
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guagem simbólica são formas de expressão e comunicação típicas 
à espécie humana e precedem a linguagem e a razão discursiva. 
Assim, pode-se compreender que símbolo revela certos aspectos 
da realidade – mais profundos – que se negam a outro meio de 
conhecimento, p.ex., os da racionalidade e da lógica modernas5.

Nesses termos, consideramos aqui que as noções de povo 
escolhido, nação santa e exército de Deus oriundas do AT resguar-
dam relação com o pentecostalismo, a política e o conservadorismo 
atual, na medida em que fornecem certo vocabulário religioso que 
sustenta uma política supremacista, hierárquica e violenta (belige-
rante). Em outras palavras, em nome da fé e da moral evangélica 
(baseada, especialmente, na antiga aliança entre Deus e o povo 
hebreu), lideranças pentecostais ao ocuparem espaços públicos e 
políticos com seus discursos, em geral, têm se baseado em certa 
tradição de seleção e interpretação bíblica (literalista), cuja moral 
separa: o certo do errado, o bem do mal, o papel do homem do 
papel da mulher, o lugar dos filhos da luz em relação aos filhos das 
trevas, cristãos dos não cristãos, dos legitimamente livres (porque 
convertidos) em relação aos escravos (porque adoradores de outras 
divindades), dos donos da terra daqueles que trabalham nela e, 
finalmente, dos exploradores em relação aos explorados.

Essa narrativa que atualiza referências do AT segundo os 
propósitos do povo evangélico também autoriza e sustenta a pros-
peridade desse público e daqueles que se converterem a esse sis-
tema de crenças e regras. De outro modo, a todos e todas que se 
mostrarem contrários a esse sistema, cabe o bom combate, cabe 
a luta, cabe a atitude beligerante de destruir, de deslegitimar e de 
arrasar física e simbolicamente qualquer alteridade. Dito isso, po-
demos afirmar que existe uma geografia mítica modelada a partir 
das referências da literatura judaica e cristã, que divide o mundo 
entre “os de dentro” e “os de fora” ou, em outras palavras, entre os 

5 Para saber mais a respeito do pensar e da linguagem simbólica, ver Eliade 
(1991).
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“da direita” e os “da esquerda”. Os primeiros ao lado da moral e 
os últimos ao lado do progressismo, que degeneraria a sociedade 
brasileira.

Em conformidade com essa geografia mítica, as batalhas 
peculiares ao cotidiano evangélico contemporâneo, simbolica-
mente, representariam as batalhas do povo de Deus retratadas na 
literatura bíblica. Daí resultam as referências aos exemplos do Is-
rael bíblico. Essas referências remontam e explicam as atuais lutas 
contra a desestruturação da família, contra o enfraquecimento da 
moral e contra o avanço das liberdades que se opõem aos valores 
cristãos, do mesmo modo como o povo hebreu, outrora, teria lu-
tado. O entendimento que está por trás dessa interpretação é que 
o mal que existe no cotidiano social atual teria origem no plano 
espiritual, que consistiria na estratégia maligna para destruição da 
sociedade de bem. 

Assim, em nome da preservação dessa sociedade valeria o 
exorcismo espiritual e social, equivalentes ao combate dos inimi-
gos, à deslegitimação de seus discursos e à destruição das alteri-
dades. Respectivamente, o combate dos inimigos — da idolatria 
católica, das religiões afro-brasileiras, da perversão homossexual 
e do feminismo (o controle dos corpos e das sexualidades) –, a 
deslegitimação de seus discursos – “ideologia de gênero”, “comu-
nismo cultural”, “doutrinação da esquerda”, “ateísmo”, “declínio da 
moral” – e a destruição das alteridades. Daí, então, reemergem 
e se fortalecem os discursos pró-iniciativa privada (favoráveis ao 
Estado mínimo e à liberdade para as igrejas), a noção de self-made 
man (do homem empreendedor como Edir Macedo, R. R. Soa-
res e Valdomiro Santiago) e as personagens “contrárias à política 
corrompida”, que se guiam pelos códigos de separação e de pureza 
moral.

Como inicialmente apontamos, essa postura reativa que 
busca restaurar a moral cristã pode ser traduzida como conser-
vadorismo. E dentre as reações conservadoras às perigosas pautas 



47 

Religião em tempos de crise

progressistas está a flexibilização de alguns costumes, condiciona-
da à moral evangélica. Esse é um ponto complexo da nossa análise, 
porque se por um lado o avanço do pentecostalismo no Brasil nos 
obriga a observar o ideal de separação e de santidade como bases 
do movimento, por outro, na medida em que a população pente-
costal cresceu, também certos padrões de separação foram sendo 
deixados de lado. Chamamos essa mudança como deslocamento 
da lógica pentecostal. Se, inicialmente, pentecostais desejavam se 
distinguir dos demais grupos sociais por meio de elevados padrões 
de conduta, negação de envolvimento com as coisas do mundo 
e regras restritivas de comportamento, agora e, particularmente, 
com maior ênfase a partir dos anos 1970-80, alguns grupos pente-
costais passaram a compreender que a conversão do mundo neces-
sitava de uma representatividade pentecostal nos espaços de po-
der político e nas mídias (impressas e virtuais). Um deslocamento 
ilustrado na diferença entre a primeira e a segunda frases a seguir: 
de “crente não se mete em política” para “irmão vota em irmão”. 

Da política para o comportamento religioso pentecostal, 
tendo ainda a Bíblia como referência forte, o deslocamento ocorre 
com a permissão de certos hábitos e a manutenção de outros. Nes-
se ponto específico, vale observar que se mantém como ideal uma 
sociedade chefiada por homens, de estrutura patriarcal e baseada 
no controle dos corpos e das sexualidades. No entanto, ocorre que 
se antes do período da redemocratização do país (dado entre mar-
ço de 1983 e abril de 1984) tais características se encontravam en-
cerradas nos espaços religiosos, a partir da Constituinte de 1989, 
com o advento de um novo ator político, o evangélico, para o povo 
escolhido a guerra ultrapassa os muros das instituições religiosas. 
Assim, concomitante ao processo de luta pelos direitos e liber-
dades civis individuais, tem início a luta evangélica por espaços 
na política e na mídia para divulgação e popularização de suas 
crenças. 

Dentre as agendas, os grupos pentecostais enquanto políti-
cos evangélicos e evangélicos políticos, formularam um discurso 
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contrário aos direitos reprodutivos e sexuais, em favor de uma no-
ção tradicionalista de família, de sexo e de gênero6. Daí as cenas 
que observamos atualmente, de certa moral religiosa disputando 
protagonismo num campo de forças, para orientar a atuação e a 
conduta dos indivíduos. De modo geral, então, pode-se dizer que 
o ímpeto que conduziu evangélicos a saírem e buscarem espaços 
de representatividade na arena política não agiu em sentido simi-
lar no que tange aos papéis de gênero e valores cristãos7. Noutras 
palavras, salvo exceções, no Brasil recente o que se tem visto é 
a continuidade de uma postura conservadora materializada nas 
ações de setores católicos e evangélicos em prol de concepções 
estruturalistas de gênero.8

Nesse sentido, no que se refere ao comportamento a mo-
ral evangélica se alinha com o entendimento católico quanto, por 
exemplo, ao ideal de feminino. Segundo tal ideal, caberia à mulher 
no interior da família e da sociedade o papel de mediadora, adju-
tora e esposa: 

6 “E Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; Macho 
e fêmea os criou” (cf. Gn 1:27). A interpretação desse texto entre pentecostais 
afirma-se segundo a doutrina da criação do ser humano, em que a distinção dos 
sexos é o padrão e não pode ser relativizada. 
7 A palavra de Deus segue como fundamento da ética cristã, pois “o céu e a terra 
passarão, mas as minhas palavras não hão de passar” (cf. Mt 24:35). Permanece 
o entendimento de que a ética cristã se difere da secular. Enquanto a primeira 
se fundamenta em valores materialistas e relativistas, a segunda teria como eixo 
a Palavra de Deus, revelação divina imutável.
8 Concepções marcadas pela diferença entre os sexos definida pelo entendimen-
to biológico do corpo (anatomicamente distintos), do qual derivam construções 
sociais sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, suas qualidades de supe-
rior e inferior e, consequentemente, divisão social das funções e papéis que cada 
qual devem exercer em seus cotidianos junto à família e à sociedade.
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Mulher 
mediadora

A “função essencial que lhes cabe é a de ajudar os filhos e 
maridos a resolverem, por intermédio da atividade religio-
sa que elas exercem, os problemas que os afligem” (Birman, 
1996, p. 210).

Mulher 
adjutora

Trata-se do papel de auxiliar o marido ou mesmo o homem, 
dentro da Igreja e na sociedade, justificado no uso da pas-
sagem bíblica: “E disse o Senhor Deus: Não é bom que o 
homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como 
diante dele” (Gn 2:18).

Mulher 
esposa e mãe

Como esposa, a mulher seria incumbida de desempenhar 
certas funções no interior da casa como cuidadora e mãe9. 
Tais funções, comportamentos e ações devem sempre estar 
em confluência com aquelas de seus esposos, quer sejam 
missionários, pastores, evangelistas ou outros. Seu trabalho é 
sempre a extensão do de seus maridos. Nessa condição, mui-
tas vezes, tais mulheres têm suas identidades silenciadas, isto 
é: são mulheres sem nome.

O papel ideal de feminino traçado pela moral evangélica 
reforça, astutamente, a centralidade do poder masculino e a ne-
cessária hierarquização entre os escolhidos de Deus e aqueles que 
se rebelam contra essa lógica. No entanto, o conjunto de ideias e 
noções teológicas que respaldam o conservadorismo na política 
e nos costumes encontra eco junto a outros setores da sociedade 
que nem sempre se identificam sob a bandeira religiosa. Em parte, 
porque se alinham às pautas morais, em parte porque se agradam 
do proveito que tais pautas proporcionam à perspectiva econômi-
ca liberal. Essa, especialmente, encampada pelas elites brasileiras 
constituídas, entre outros, pelo agronegócio, pelo setor bancário 
e pelas corporações industriais estrangeiras, para os quais não in-
teressa um Estado com políticas sociais, tampouco que assegure 
direitos civis e trabalhistas.

9 “Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na 
caridade e na santificação” (1 Tm 2-5).
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De todo modo, o percurso feito pela moral evangélica deslo-
ca-a de dentro das igrejas para fora delas. Como apontado, um dos 
caminhos é a política, outro é a flexibilização condicionada dos 
padrões de comportamento e conduta. Mas, para complexificar 
um pouco mais nossa abordagem ao tema, por fim, gostaríamos de 
assinalar outro campo que intersecciona pentecostalismo, política 
e conservadorismo – a saber, a cultura religiosa incrementada pelo 
fenômeno gospel.

A moderna conservação da moral evangélica

Como assinalamos ao longo desse capítulo, três noções teo-
lógicas (bíblicas) nos ajudam a pensar os discursos e as condutas 
pentecostais: povo escolhido, nação santa e exército de Deus. Es-
sas três noções, pois, podem ser entendidas como três campos se-
mânticos peculiares à cultura religiosa pentecostal que antes eram 
conhecidos apenas nos círculos religiosos. Atualmente, entretanto, 
esses campos semânticos podem ser identificados e reconhecidos 
em espaços que extrapolam as fronteiras e os limites dos ambien-
tes eclesiais fornecendo certo vocabulário religioso que sustenta a 
política de viés supremacista, hierárquico e beligerante, que resulta 
na rejeição do dissenso. 

Se não pensa como nós, logo é nosso inimigo. A política que esses “lí-
deres” representam é exatamente isso. As narrativas desses presidentes 
estão em conformidade com a exclusão e não com a inclusão, não há 
mediação, não há diálogo entre as classes sociais ou grupos étnicos. As 
políticas são de extermínio da vida humana (indígenas, mulheres, ho-
mossexuais, negros, pobres). E se isso chama atenção de uma classe so-
cial engajada, ou minimamente politizada, para outra parcela isso ainda 
é pouco, desejam maior radicalização de uma direita (Barbosa, 2020).

Como resultado dessa política, eis a materialização da geo-
grafia mítica responsável por dividir o mundo entre “os de den-
tro” e “os de fora”, “os filhos da luz” versus “os filhos das trevas”, 
“homem” e “mulher”, “Direita” e “Esquerda”, “cristãos” e “não cris-
tãos”, “dominantes” e “dominados” entre outras classes. Em certa 
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medida, todas sustentam a propriedade, a prosperidade e a dis-
tinção entre pessoas escolhidas e pessoas alienadas a essa lógica. 
Contudo, a fim de fecharmos nossa abordagem ao tema pensamos 
ser produtivo refazer o percurso empreendido pela moral evangé-
lica em direção ao mundo secular, perguntando, especificamen-
te, como esse vocabulário saiu de dentro dos templos em direção 
ao mundo lá fora? Como o ethos e a compreensão evangélica do 
mundo se expandiram e se deslocaram para fora dos muros das 
igrejas tornando-se conhecidos e naturalizados no cotidiano so-
cial? Para essas questões parece ser possível a resposta: por meio 
da cultura e do uso dos meios de comunicação (mídias impressas, 
rádio, tv e internet). Daí serve-nos a noção de fenômeno gospel 
como caminho para se entender esse deslocamento.

O interessante nesse caminho é que de imediato ele nos obri-
ga a revisitar certos paradigmas teóricos de análise do pentecos-
talismo brasileiro, segundo os quais reza-se que esse movimento 
religioso seria predominantemente de corte emocional, diferen-
temente dos movimentos protestantes que seriam caracterizados 
por um pensamento teológico mais racional. Desse entendimento 
deriva certo estigma generalizante que vê as crenças e as práticas 
pentecostais como esvaziadas, porque fruto de sínteses e misturas 
com crendices mágicas e folclóricas. O emocionalismo pentecostal 
seria explicado então pelas noções de mágico e teatral10. Sem en-
trarmos nesse debate com profundidade, arriscamo-nos a afirmar 
que esse paradigma por natureza explicativo descarta outras possi-

10 Esse paradigma de entendimento do pentecostalismo brasileiro é geralmente 
encampado pela sociologia da religião de corte funcionalista, que ao estudar 
esse movimento, em geral, preocupa-se mais em descrever o fenômeno a partir 
de características generalizantes do que em compreendê-lo a partir de suas 
próprias dinâmicas e narrativas de sentido. Trata-se de uma abordagem preo-
cupada em identificar a função da religião dentro de determinadas sociedades, 
pensando-a como instituição derivada da história, da economia e da cultura. 
Exemplo dessa abordagem pode ser identificado nas produções de Antonio 
Gouvêa Mendonça (1922-2007).
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bilidades de análise e compreensão do pentecostalismo brasileiro ao 
não considerar que, mesmo afeitos ao apelo emocional, aos cultos, 
às celebrações e às liturgias informais, os conteúdos pentecostais 
são revestidos de uma gramática teológica rica em imagens, simbo-
lismos e referências bíblicas transmitidas pelos diferentes ritmos e 
letras musicais que permeiam a experiência religiosa desses grupos 
em louvores e períodos de adoração. Se entre protestantes a Palavra 
falada correspondia ao momento central da liturgia, entre pente-
costais tem sido a Palavra cantada instrumento eficiente e eficaz na 
propagação da cultura e da moral religiosa evangélica.

Esse entendimento em perspectiva nos permite compreen-
der a dinâmica de recepção, reinterpretação e atualização de ex-
pressões peculiares à religião judaica ao contexto contemporâneo 
– não apenas religioso, mas social – por meio de um cancioneiro 
pentecostal, popularizado e naturalizado pela cultura gospel nas 
relações cotidianas. Desse modo, o estranho vocabulário vetero-
testamentário constituído por termos como “átrio”, “santo lugar” 
(ou “santo dos santos”), “sala do trono” e fórmulas como “entroni-
zado entre os querubins”, “cura”, “livres são”, dentre outras, passa a 
ser familiar a um contingente de pessoas nem sempre afiliadas às 
igrejas e ou às denominações religiosas cristãs, renovadas e pente-
costalizadas.

Como evidência desse ponto destaca-se o chamado movi-
mento gospel. A palavra gospel, derivada do inglês, pode ser tra-
duzida simplesmente por evangelho, que é o termo designado 
para um dos gêneros literários que compõem o Novo Testamento 
bíblico. Evangelho originariamente significa “boa nova” e na tra-
dição cristã diz respeito à proclamação da salvação para toda hu-
manidade, devido ao sacrifício salvífico de Jesus. No Brasil, assim 
como o termo estadunidense evangélicos assumiu configurações 
próprias, o termo gospel passou a designar um movimento reli-
gioso e cultural protagonizado, inicialmente, por jovens evangéli-
cos que desde os anos 1970 viram nas artes e na música formas de 
expressão e de comunicação da fé cristã.
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Para fins didáticos, consideramos o primeiro movimen-
to desse fenômeno o Projeto 7, popularmente conhecido como 
Vencedores por Cristo, elaborado e realizado como parte de uma 
missão cristã, fundada no Brasil em 1968, pelo pastor estaduni-
dense  Jaime Kemp. Os Vencedores por Cristo foram pioneiros 
na produção de música cristã no Brasil. Esse projeto missionário 
escolheu a música como principal meio de divulgação de men-
sagens bíblicas e deu-se com a formação de uma equipe inter-
denominacional de jovens universitários e pré-universitários, que 
receberam treinamento bíblico para alcançar (evangelizar) outros 
jovens, especialmente, em período de férias. Interessante notar já 
naquele período alguma preocupação de aproximação entre os 
acontecimentos e as questões políticas do momento e as respos-
tas que a religião poderia providenciar. Exemplo disso é um dos 
álbuns mais conhecidos do Vencedores por Cristo, intitulado Fale 
do Amor (1971), em que na capa se pode notar referências ao mo-
vimento contracultura e hippie característicos dos anos 1970 em 
que se defendia “Faça amor, não faça a guerra”11.

Como segundo movimento desse fenômeno, já nos anos 
1980, destacam-se no cenário nacional grupos musicais com tra-
ços mais regionais, como o Grupo Koinonya da Comunidade 
Evangélica (Goiânia) e a Comunidade da Graça (fundada em São 
Paulo pelo Pastores Carlos Alberto e Suely Bezerra). Respectiva-
mente, sob a liderança de Bené Gomes e Adhemar de Campos, 
essas comunidades gravaram louvores que tornaram-se referências 
musicais para os grupos que viriam posteriormente. A gravação e 
divulgação de álbuns como Adoração (1987)12 e Fruto dos lábios, 

11 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7bl_QVOSXPA&t=122s. 
Acesso em 10 de julho de 2020. 
12 Após 15 anos, os louvores desse LP foram regravados por, entre outros, 
Padre Marcelo Rossi (Quem pode Livrar, Meu Prazer e Como a Corsa), Sarah 
Sheeva  (filha de Baby do Brasil, com Já se Ouve) e Aline Barros  e Marcelo 
Aguiar (Ao Único). Esse álbum está disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=uWHbrpTSvsQ. Acesso em: 10 jul. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=7bl_QVOSXPA&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=uWHbrpTSvsQ
https://www.youtube.com/watch?v=uWHbrpTSvsQ
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uma série reeditada em 199513, não apenas marcaram época para 
a juventude evangélica ao veicularem a mensagem cristã de for-
ma moderna incorporando elementos da musicalidade brasileira, 
como também projetaram essa mensagem por meio de uma qua-
lidade de produção musical antes apenas utilizada pela indústria 
fonográfica com compositores e intérpretes seculares.

Dentre as músicas que passaram a ocupar lugar central no 
cancioneiro evangélico e que ainda hoje figuram como mais can-
tadas nas igrejas e grandes reuniões, destacamos louvores como 
“Meu prazer” (Em Espírito, em verdade), “Força e poder”, “Os 
nossos inimigos caíram”, “Espírito de Deus/Sala do trono” e “Leão 
de Judá prevalecerá”, do LP Adoração e, ainda, “Homem de guer-
ra”, “Nosso general” e “Pelo Senhor Marchamos, sim!”, do álbum 
Fruto dos lábios. A relevância de destacar essas músicas é que em 
suas letras encontram-se expressões saídas das páginas da Bíblia, 
as quais tornaram-se comuns para outros setores da população 
brasileira, não necessariamente religiosos. Dessa forma, o rico vo-
cabulário simbólico e imagético bíblico sobre o qual falávamos 
inicialmente deixou de ser abstrato e exclusivamente protestante 
graças ao fenômeno gospel. Em outras palavras, as noções teológi-
cas de povo escolhido, nação santa e exército de Deus tornaram-se 
menos estranhas e mais familiares à população brasileira. 

Não se pode esquecer também do importante papel que a 
TV e a internet assumiram na divulgação desses conteúdos, con-
tribuindo para uma gradual incorporação de certas noções co-
nhecidas apenas entre muros das igrejas evangélicas por outras 

13 Dentre vários músicos e bandas, esse LP influenciou a Banda Resgate (ban-
da de rock gospel, fundada em 1989, ligada à Igreja Renascer em Cristo), o 
Apocalipse 16 (APC 16, grupo formado pelo Pregador Luo, Charles MC e DJ 
Beitico, atuante entre 1996-2010 que abriu shows para a banda de rap Racio-
nais) e a cantora Ana Paula Valadão, ligada à I  Igreja Evangélica Batista Re-
novada do Brasil (1957), líder do grupo Diante do trono (1997). Esse álbum 
está disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&-
v=-vtvpjOUFEw&feature=emb_title. Acesso em: 10 jul. 2020.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=-vtvpjOUFEw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=-vtvpjOUFEw&feature=emb_title
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parcelas da sociedade. Desde então, marcadores da doutrina e das 
práticas pentecostais, como o batismo no Espírito Santo, os êxta-
ses e os transes, a glossolalia, a cura e a profecia, além dos exor-
cismos e dos rituais de libertação de espíritos, ganharam espaço 
nas mídias e se tornaram conhecidos. Ricardo Mariano (1999), 
ao descrever esse neopentecostalismo, sintetizou três pontos: 1) 
Guerra espiritual contra o Diabo e seu séquito de anjos decaídos; 
2) Pregação enfática da Teologia da Prosperidade e 3) Liberali-
zação dos estereotipados usos e costumes de santidade. Esses três 
pontos expressariam certo rompimento com os tradicionais secta-
rismo e ascetismo pentecostais. Uma quarta característica impor-
tante e destacada por Ari Pedro Oro (2011) seria a incorporação 
de uma lógica e linguagem empresarial por parte de certos grupos 
pentecostais, como a Universal do Reino de Deus.

Em síntese, pode-se afirmar que o pentecostalismo na his-
tória brasileira recente pode ser vislumbrado a partir do seguinte 
movimento: 1) Da tradição à atualização da crença, diante das 
demandas contemporâneas; 2) Da destradicionalização dada pela 
expansão e crescimento do movimento e 3) Da reinstitucionali-
zação da crença pentecostal obtida pelo poder e pelo controle dos 
rebanhos. 
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Notas (in)conclusivas

Ao observarmos o quadro político atual e a participação 
evangélica nessa esfera, parece-nos possível o delineamento do se-
guinte quadro de aproximações e afinidades entre a agenda pente-
costal e sua moral religiosa e a agenda política liberal e suas pautas 
econômicas:

Neopentecostais Neoliberais

• Liberdade de expressão
• Menos regulação das igrejas
• A conservação da família nuclear e a 

prevalência da figura masculina
• Pensamento mágico
• A dominação das alteridades pela 

força, opressão e hierarquização das 
relações

• Liberdade de mercado
• Estado mínimo
• A regulação das liberdades 

individuais
• Pensamento técnico
• A dominação das alteridades pela 

elite caracterizada pelo homem-
branco, originário das oligarquias do 
agronegócio

O que esse quadro revela, basicamente, é que os temas de-
fendidos por grupos evangélicos conservadores se encontram e 
caminham de mãos dadas com as propostas daqueles que defen-
dem o liberalismo econômico. Essa não seria uma característi-
ca de evangélicos no Brasil, mas, igualmente, parece identificável 
em outros contextos geopolíticos, como no caso dos EUA. No 
dia 1 de setembro de 2017, por exemplo, lideranças religiosas de 
grupos evangélicos norte-americanos oraram pelo Presidente Do-
nald Trump após ele ter assinado um decreto pelo dia nacional da 
oração, no salão Oval da Casa Branca em Washington. À época, 
ameaçado por um possível impeachment, Trump buscou apoio na 
sua base formada por cristãos evangélicos conservadores, que o 
elogiaram pelo seu compromisso em cumprir certa agenda afinada 
com as pautas religiosas. O pastor e televangelista da Carolina do 
Sul, o Rev. Mark Burns, um apoiador de Trump desde a campa-
nha de 2016, afirmou em entrevista que é “importante que líderes 
religiosos estendam a mão para o presidente”. Na ocasião, Burns 
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afirmou que as lutas de Trump estavam parcialmente ligadas à sua 
fé cristã, acrescentando que Satanás teria por objetivo “remover 
um vaso que Deus instalou para ser novamente uma bênção para 
a comunidade religiosa” da sociedade americana14. Perguntado so-
bre a moral duvidosa de Trump, o líder relativizou a importância 
das acusações de assédio sexual e corrupção considerando que no 
que se referia à agenda evangélica o presidente demonstrava-se 
inclinado à recusa do debate sobre aborto e outras pautas de direi-
tos reclamadas por feministas. Isso seria mais importante. 

No Brasil, esse apoio ao “inapoiável” encontra certa simi-
laridade com o contexto político mais recente. Dos Templos ao 
Planalto Central, em Brasília, tem-se observado manifestações de 
lideranças evangélicas, políticos e católicos conservadores em prol 
da defesa de pautas como liberdade de expressão, liberdade reli-
giosa, defesa da família tradicional e da vida. Em 5 de junho de 
2013, por exemplo, foi realizada em frente ao Congresso Nacio-
nal uma grande manifestação de lideranças evangélicas. Dentre os 
dizeres de cartazes que se viam espalhados em meio à multidão 
destacavam-se os que defendiam a família como projeto de Deus, 
a liberdade de culto e o direito de expressão. Em tela, principal-
mente, estava a questão do direito desses religiosos de expressarem 
sua crença contrária à homossexualidade e aos direitos conquista-
dos pela comunidade formada por lésbicas, gays, bissexuais, tran-
sexuais, transgêneros, queers, intersexuais e outras identidades de 
gênero (LGBTQI+)15. À época, o então deputado federal Jair Bol-
sonaro (PP-RJ) participou da manifestação e falou do palanque, 

14 Disponível em: https://www.apnews.com/09acb60e55594ee79914e7691fd-
cd922. Acesso em: 17 out. 2019.
15 Sigla é a adotada pela Anistia Internacional e pela Organização das Nações 
Unidas.

https://www.apnews.com/09acb60e55594ee79914e7691fdcd922
https://www.apnews.com/09acb60e55594ee79914e7691fdcd922
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junto de figuras como o pastor Silas Malafaia, contra o casamento 
gay e contra o projeto de lei 122 que criminalizava a homofobia16.

Curiosamente, no processo que impediu a presidenta da re-
pública Dilma Rousseff em 2016, as justificativas mais ouvidas 
dos parlamentares para seus votos favoráveis ao impeachment fo-
ram “em nome de Deus e pela família brasileira”. Em 2018, Jair 
Bolsonaro subiu ao poder como presidente. Assim como nos anos 
anteriores, seu discurso político encontrou amplo apoio numa base 
formada por líderes e pastores evangélicos17 – base essa que em 5 
de junho de 2020 esteve novamente no Palácio do Planalto a fim 
de reiterar seu apoio à agenda política de Bolsonaro, alinhada às 
pautas liberais econômicas elencadas no quadro acima e contrária 
aos programas e políticas sociais, bem como às demandas e reivin-
dicações por direitos e liberdades individuais. 

Nesse sentido, consideramos que as batalhas atuais entre 
evangélicos e os “de fora” por aquilo que entendem como verda-
deira moral atualizam as batalhas travadas entre o povo de Israel 
e os povos do Mediterrâneo Antigo, portanto, parecem retomar a 
antiga aliança, por meio de um processo de reinstitucionalização 
da tradição. Daí o retorno da batalha escatológica e a materializa-

16 Disponível em https://noticias.uol.com.br/album/2013/06/05/manifesta-
cao-evangelica-reune-multidao-em-frente-ao-congresso.htm?mode=list&fo-
to=1. Acesso em: 10 jul. 2020.
17 Inspirado na passagem bíblica de 1 Coríntios 1:27-29, Malafaia, pastor as-
sembleiano do Ministério Vitória em Cristo, recebeu Bolsonaro e o comparou 
às “coisas loucas do mundo” escolhidas por Deus “para envergonhar os sábios”. 
Ele seguiu adiante afirmando que Deus teria escolhido “as coisas fracas do 
mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do 
mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para 
que ninguém se vanglorie diante dele”. Com essa caracterização, o então can-
didato à presidência da república reafirmou seu slogan “Brasil acima de tudo, 
Deus acima de todos” e foi ovacionado pelo público evangélico presente. Dis-
ponível em https://www.youtube.com/watch?v=E4E58Wz0XHQ. Acesso em: 
10 jul.  2020.

https://noticias.uol.com.br/album/2013/06/05/manifestacao-evangelica-reune-multidao-em-frente-ao-congresso.htm?mode=list&foto=1
https://noticias.uol.com.br/album/2013/06/05/manifestacao-evangelica-reune-multidao-em-frente-ao-congresso.htm?mode=list&foto=1
https://noticias.uol.com.br/album/2013/06/05/manifestacao-evangelica-reune-multidao-em-frente-ao-congresso.htm?mode=list&foto=1
https://www.youtube.com/watch?v=E4E58Wz0XHQ
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ção da geografia mítica que contrapõe evangélicos às alteridades. 
Assim como foi com Israel, hoje, pentecostais afirmam combater 
a impureza, sinônimo de corrupção, por meio de certa interpreta-
ção bíblica literalista e conservadora que se oporia à degradação 
social (enfraquecimento da moral evangélica), à desestruturação 
da família nuclear e ao avanço das liberdades que se opõem (con-
forme certa teologia exclusivista) aos valores evangélicos – razões 
pelas quais justificar-se-ia combater a corrupção com a destruição 
de tudo que não couber dentro dessa perversa lógica moral de 
origem religiosa.
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Variações sobre Rubem Alves

Edson Fernando de Almeida
Gustavo Claudiano Martins

Introdução

Colocamo-nos diante do multifacético e singular pensa-
mento de Rubem Alves, onde brotam, sobretudo, a poesia e a vi-
são desconcertante do fenômeno religioso para além dos reducio-
nismos psicossociológicos. Na teopoética de Rubem a linguagem 
religiosa aparece como teia de palavras nascidas das entranhas 
humanas e lançadas sobre o abismo do mundo para torná-lo um 
lugar de beleza e verdade. Tal linguagem tece uma rede de símbo-
los com os quais o homem discrimina objetos, tempos e espaços, 
como abóbada sagrada a recobrir o mundo; símbolos nos quais 
se dependura e que fazem seu corpo estremecer. Essa é a marca 
emocional/existencial da experiência do sagrado. É por isso que 
Rubem Alves diz que as palavras formam redes, onde as pessoas 
se deitam, porque é nesse modo de conceber o mundo que se fun-
damenta a possibilidade de existência humana, é nessa linguagem 
que se apresenta o sentido da vida.

De seus primeiros textos teológicos (em especial sua tese 
de doutorado intitulada A theology of human hope), perpassando 
suas produções filosóficas sobre a religião (destacando-se O enig-
ma da religião, O que é religião?, Religião e repressão, Dogmatismo e 
tolerância e O suspiro dos oprimidos) e aportando em suas crônicas, 
esse texto – fruto do curso de extensão ministrado no “Religan-
do: Ciência da Religião online” – visa compor “Variações sobre 
Rubem Alves”. Três perguntas nortearão os debates e reflexões 
propostos: O que é teologia? O que é religião? O que é teopoesia?  
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Nossa “aposta” é que ao discutirmos tais questões, à luz da obra al-
vesiana, sejamos levados a refletir sobre a participação da religião 
nos problemas contemporâneos.

Sim, nós temos um teólogo!

A obra de Rubem Alves, segundo Antônio Vidal (2007), 
pode ser dividida em três fases: 1) a fase teológica; 2) a fase filo-
sófico-poética; 3) a fase poético-filosófica. Podemos aproveitar o 
esquema tripartite, com uma modificação num dos termos, por 
entender que a teologia sempre foi a matéria prima da escrita de 
Rubem Alves. Embora seja uma escrita também filosófica, a filo-
sofia aparece como um “instrumento” para o pensar teológico.  

Assim sendo, aproveitaríamos o esquema de Vidal, deli-
neando da seguinte forma as três fases: a teológica (os primeiros 
escritos teológicos até a dissertação de mestrado); a teológica com 
insinuações poéticas (da tese de doutorado a O enigma da religião); 
a teopoética (dos escritos dos anos 80 em diante). É certo que a 
filosofia lá está presente, como a influência de Nietzsche, que apa-
rece já com muita força na tese de doutorado. Mas ela não chega a 
ser constitutiva do texto da tese de doutorado, por exemplo. Cons-
titutiva é a necessidade da invenção de uma linguagem teológica 
que faça jus ao surgimento e ao mesmo tempo seja resposta ao 
humanismo político nascente nos 1960.  

Para justificar tal hipótese, qual seja, de que o núcleo dos 
escritos alvesianos é a teologia, faz-se mister trazer alguns dados 
biográficos que iluminem nossa compreensão deste multifaceta-
do autor. Rubem nasceu em 1933, foi para o Rio de Janeiro em 
1945. Teve uma experiência religiosa intensa na Igreja Presbiteria-
na de Botafogo, marcada pelo fundamentalismo, experiência essa 
que o levou, em 1953, aos corredores do Seminário Presbiteriano 
do Sul (SPS), na cidade de Campinas. O rev. Claudio Wagner, 
contemporâneo de Rubem Alves no SPS nos presenteou com 
várias apostilas daquele período. Versavam sobre Paul Lehman, 
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Paul Tillich, Karl Barth, Richard Niebuhr e outros. Isso mostra o 
clima intelectual da casa onde Rubem Alves obteve seu diploma 
em teologia. A influência mais forte, entretanto, que aquela gera-
ção de alunos experimentou foi de um teólogo norte-americano, 
que viera da Colômbia, chamado Richard Shaull. Fiquemos com 
o relato do próprio Rubem sobre o impacto do velho professor 
americano sobre ele:

O primeiro espanto que nos causou o Shaull foi exatamente este, que ele 
simplesmente nos perguntou se não nos dávamos conta de que o sagra-
do não pode crescer em jardins internos e protegidos, que ele é selvagem 
e indomável, vento que sai pelos desertos ressuscitando mortos e, pelas 
cidades, assobiando nos mercados, nas escolas, nos quartéis, nos palá-
cios, nos bancos. Os teólogos dão o nome de secularização a este jeito 
de ver, porque já não mais fazem sentido as divisões que separam os es-
paços sagrados internos dos espaços seculares externos. Os muros caem 
por terra... Deus sai da cela onde o havíamos colocado. Alguns ficam 
horrorizados e dizem: ‘Deus morreu! O sagrado chegou ao fim!’, mas 
não percebem que é justamente o oposto, que Deus escapuliu das estufas 
religiosas que construíramos e invadiu o mundo. Agora, o mundo intei-
ro é sagrado, o mundo inteiro é um claustro – o que torna desnecessária 
a construção de outros claustros. Repentinamente o mundo secular e 
o mundo religioso se superpõem: a vida cotidiana se transforma numa 
enorme liturgia cósmica. A gente pensava converter o mundo à Igreja. 
O Shaull dizia que era preciso o contrário, que a Igreja se convertesse 
ao mundo: sair do jardim interno, protegido, e cavalgar o vento... (Alves. 
In: Shaull, 1985, p. 22).

O que era fazer teologia para Shaull e, por conseguinte, para 
o jovem Rubem Alves? Para responder tal pergunta faz-se ne-
cessário pensar como se fazia teologia para aqueles alunos antes 
da chegada dessa primavera teológica trazida pelo teólogo norte 
americano. Segundo este fazer teologia era, “antes de mais nada, 
falar sobre a permissão para viver” (Alves. In: Shaull, 1985, p. 20). 
Uma pista de como se fazia teologia naqueles tempos nos é dada 
pelo próprio Rubem Alves ao descrever o cotidiano dos alunos do 
SPS.

O meu mundo e dos companheiros de seminário era simples. Havia 
Deus nos céus e, presente em todos os lugares, a terra onde vivíamos, 
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provisoriamente; o inferno; o destino eterno das nossas almas. E isto era 
a única coisa que importava. A Igreja nada tinha a ver com as querelas 
insignificantes dos homens. Sua missão a ligava à única coisa que real-
mente importava: salvar almas. Uma vez garantido o ‘happy end’, então 
tudo o mais ficava sem importância (Alves. In:  Shaull, 1985, p. 21).

À procura de uma resposta à questão sobre o que é teologia 
para aquela juventude, antes de Shaull, pode nos ser útil tomar 
A instituição da religião cristã, o tomo em que João Calvino con-
figura seu compêndio teológico.  Rubem Alves reclama que, no 
SPS, sequer a obra magna de João Calvino era alvo dos estudos 
seminarísticos. Mas, se a essa obra se ativesse, veria que para o teó-
logo-pai da família reformada a matéria prima do fazer teológico 
se configura nos seguintes pontos: 1) “Sobre o conhecimento do 
Deus Criador”; 2) “Sobre o conhecimento de Deus Redentor”; 3) 
“Sobre a maneira de receber a graça de Cristo”; 4) “Eclesiologia: 
os sacramentos, a Ceia, o Batismo, etc. e o poder civil” (Calvino, 
2008).

Ou seja, fazer teologia é sobretudo debruçar-se sobre Deus 
como objeto. Não se trata de trabalhar as coisas de Deus, ou seja, 
pensar o mundo sob a luz divina, mas pensar Deus em si mes-
mo. Nas nossas aulas de teologia sistemática no mesmo seminário 
onde estudou Rubem Alves, o Seminário Presbiteriano do Sul, a 
obra magna teológica era Teologia Sistemática de Louis Berkof. 
Atentemos aos tópicos da obra: Deus, o pecado, a graça, Jesus 
Cristo e a obra soteriológica, eclesiologia e, por fim, a escatologia. 
Ou seja, para usar uma imagem espacial, trata-se de fazer teologia 
de cima para baixo. Começa-se de Deus. Atesta-se o seu testemu-
nho segundo os relatos bíblicos e procura-se a confirmação de tais 
afirmações no mundo finito.

Numa perspectiva calvinista, que a rigor é o transfundo 
da formação que Rubem Alves recebeu, o discurso teológico é o 
discurso da glória de Deus. Richard Shaull inverte os termos da 
tradição. Trata-se de pensar não Deus e sua glória, mas as dores 
e alegrias do mundo como expressão da presença ou ausência di-
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vina. O polo não é mais a glória de Deus, mas o drama humano. 
Rossino Gibelini descreveu tal giro na teologia do início do século 
XX da seguinte maneira:

O discurso teológico do século XX, como discurso feito para a glória de 
Deus, evoluiu cada vez mais como um discurso em defesa e em favor do 
humanum, ligando-se assim às correntes mais vivas da tradição cristã. 
Um dos textos da tradição cristã mais citados na teologia do século XX é 
a afirmação de Irineu, do século II: “Gloria Dei vivens homo”, A glória de 
Deus é o ser humano que vive.”   Dizia Metz num encontro que come-
morava os quarenta anos da publicação da Dialética do Esclarecimen-
to de Adorno e Horkheimer: A cultura do iluminismo como cultura 
da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, se quer ter futuro, 
deve abrir-se à contribuição que pode oferecer a memória de Deus da 
tradição bíblico cristã, ‘a qual ainda hoje permite falar de humanidade 
e de solidariedade, de opressão e de libertação, como também protestar 
contra a injustiça que clama ao céu’ (Gibelini, 2002, p. 11).

Ou seja, segundo Gibelini há uma virada antropológica na 
teologia cristã ocorrida no início do século XX. Trata-se agora de 
uma teologia de baixo para cima, mais indutiva. A conhecida ex-
pressão de Irineu, que exemplifica a forma mais intuitiva, existen-
cial, narrativa do fazer teológico patrístico, ganha profunda signifi-
cação no novo contexto. A teologia medieval, refém das categorias 
do pensamento grego, sobretudo neoplatônico e, na alta idade mé-
dia, do pensamento aristotélico, era marcada por uma teologia de 
cima para baixo.  No esteio da querela razão e fé, a teologia era 
sobretudo o discurso sobre Deus, a ciência do sobrenatural, o estudo 
sobre Deus. No dizer paradigmático de Ernest Kevan, Teologia é “a 
ciência de Deus segundo ele se revelou em sua Palavra” (Kevan. In:  
Roldan, 2000). 

Utilizemos o texto de Juan José Tamayo, Teologías del Sur: 
el giro descolonizador (2017), para descrever o giro experimentado 
pela teologia no final do século XIX e começo do século XX a fim 
de entendermos o impacto que tudo isso tem sobre a teologia de 
Rubem Alves e como ela se configura. Para Tamayo, a teologia 
cristã parece ter despertado do sonho dogmático em meados do 
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século XIX e atingido sua maturidade no começo do século XX 
através de cinco movimentos. 

O primeiro movimento é o da teologia liberal: defende a 
necessidade de uma teologia mais afeita aos aportes das ciências, 
quer livrar-se do dogma para ir às fontes do cristianismo e ser 
uma resposta da inteligência cristã ao movimento iluminista. O 
segundo movimento é o da teologia dialética, representado princi-
palmente pela figura de Karl Barth, que faz uma crítica à teologia 
liberal em seu intento de amoldar o cristianismo aos limites da 
racionalidade iluminista. Tem como ponto de partida não o hu-
mano necessariamente, mas Deus e sua palavra, para proteger-se 
da tentação de converter Deus em um ídolo, um deus à imagem e 
semelhança humana, e livrar a teologia de converter-se num ato 
de ido-latria, a grande tentação da teologia liberal. 

O terceiro movimento destaca-se pelo giro antropológico, 
que traz como horizonte as dimensões da historicidade e da sub-
jetividade. Aqui encontram-se as teologias de Rudolf Bultmann, 
baseada no primeiro Heidegger; a teologia hermenêutica de Er-
nest Fuchs e Gehard Ebeling, com base no segundo Heidegger; 
bem como a teologia da cultura de Paul Tillich, e a teologia trans-
cendental de Karl Hahner.  O quarto movimento, e aqui se locali-
zariam as influências mais fortes que sofreu Rubem Alves, são as 
teologias centradas nas relações entre cristianismo, modernidade, 
secularização e libertação. Segundo Tamayo, o grande nome deste 
movimento é o Dietrich Bonhoeffer, teólogo assassinado por cons-
pirar contra o regime nazista. Essa teologia assume criticamente a 
Modernidade, destaca a vertente social do ser humano e acentua o 
aspecto crítico-público do cristianismo sem cair numa confessio-
nalização do Estado, da cultura e da sociedade. Resultariam desse 
quarto movimento as teologias da libertação, da secularização, da 
esperança, as teologias política e feminista. Finalmente o último 
movimento é o da teologia intercultural, interética, inter-religiosa 
e ecológica, com ênfase na diversidade cultural, religiosa, ética e 
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social do mundo contemporâneo, marcada pelos discursos pós-
-coloniais e ecológicos. 

A dissertação de mestrado de Rubem Alves, defendida no 
Union Theological Seminary, em Nova York, marca bem a per-
tença do teólogo mineiro ao ramo representado por Dietrich Bo-
nhoeffer. A dissertação teve como tema: Uma interpretação teo-
lógica sobre o sentido da revolução no Brasil em 1963. Seu trabalho 
teve um forte acento ético em suas bases teológicas para pensar 
o ciclo revolucionário que se configurava no país no início dos 
anos sessenta, cujas vozes vinham dos campos, das fábricas, dos 
setores intelectuais, dos movimentos de estudantes. A temática de 
Rubem na dissertação reflete o clima de um certo protestantismo 
brasileiro abrigado sob o guarda-chuva da Confederação Evangé-
lica do Brasil (CEB). O tema da Conferência do Nordeste realiza-
da em novembro de 1962, organizada pela CEB, teve como título 
“Cristo e o processo revolucionário brasileiro”. A frase inicial da 
dissertação de Rubem Alves é paradigmática como expressão do 
giro antropológico na sua teologia: “Nossa investigação tem como 
preocupação uma análise teológica da revolução no Brasil” (Alves, 
2004, p. 25). As partes do trabalho são as que seguem: 1) “O con-
ceito de vida reflexa”; 2) “A atualidade da revolução”; 3) “As bases 
teológicas para a análise da revolução”; 4) “Foco concreto na re-
volução brasileira: fé cristã e estrutura política”; 5) “Foco concreto 
na revolução brasileira: Igreja e Marxismo”; 5) “Foco concreto na 
revolução brasileira: Igreja e Revolução”. 

No capítulo central da dissertação, no qual Rubem Alves 
busca as bases teológicas para a analisar a noção de revolução, o 
teólogo mineiro destaca a busca de sentido. Esta estaria ligada in-
timamente à dimensão transcendente da vida. Seria tal qualidade 
transcendente aquela que daria sustentação à não aceitação dos 
veredictos finitos como conclusivos. Trata-se de um ato criativo 
pelo qual o ser humano transcende a natureza e a história por 
colocar-se contra as possibilidades finais delas (Alves, 2004, p. 55).
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Em seguida analisa a questão do sentido a partir da noção 
de lei natural. A lei natural diz respeito ao fato de que a realidade 
transcendente está imbuída na realidade natural. Ela está basea-
da em dois princípios. O primeiro é “que o todo da realidade é 
unificado pela base racional” que estaria de acordo com a mente 
de Deus. O segundo é que “a razão humana é um instrumento 
eficiente para descobrir esta racionalidade” (Alves, 2004, p. 56). 
Obviamente que para Alves, ancorado a esta altura em Karl Barth, 
a verdade teológica é oposta a essa dualidade, sobretudo porque 
aqui a lei natural está calcada na criação e afastada da cristologia, 
esta sim, o critério de discriminação. E evoca Kierkegaard, Marx 
e Freud para dizer que não há uma razão universal, há sim racio-
nalidades enraizadas em condições existenciais sempre específicas. 

O segundo ponto trazido por Alves para pensar a questão 
do sentido é a noção de analogia, ancorado nos trabalhos de Karl 
Barth.  Mas, para Alves, tal noção é também uma resposta ina-
dequada para a busca do sentido. A resposta, para ele, é a noção 
de revelação e essa é da ordem de um milagre porque transcende 
todas as possibilidades de ordem histórica. Ela está em desconti-
nuidade com as dimensões de nossa vida. É algo que está suspenso 
sobre o abismo. Na compreensão de Alves, cada acontecimento é 
uma ocasião para a visitação de Deus. Cada acontecimento tem a 
dimensão oculta da eternidade.

De um ponto de vista escatológico isso significa que a his-
tória não é um processo automático de desdobramento de possi-
bilidades já presentes nela mesma. A realização é mais uma dádiva 
(Alves, 2004, p. 65).  Recorrendo ao básico do básico, Rubem afir-
ma que a fé cristã responde à busca de sentido contando uma es-
tória, a estória de Jesus de Nazaré. E a busca de sentido na vida de 
Jesus Cristo é respondida em termos de aceitação do natural como 
uma dádiva, penúltimo, ao mesmo tempo aberto para o transcen-
dente, último. Ou seja, este é o sim de Deus. O não é dado a todas 
as estruturas e formas de idolatria que absolutizem o natural, que 
negam o penúltimo como dádiva. Rubem Alves conclui que pela 
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vida de Jesus Cristo, a busca do sentido tem sua resposta na aceita-
ção do natural como dádiva, como penúltimo, aberto ao transcen-
dente último. Este é o positivo de Jesus, seu sim. Por outro lado, 
ele diz um decisivo não a todas as formas de idolatria que absolu-
tizem o natural. Deus irrompe em nosso mundo como uma força 
vinda de fora para reafirmar o natural como penúltimo e abertura 
para o último. Tal cristologia é um parâmetro ético para se pensar 
a revolução, como expressão da crise na realidade política, pois na 
compreensão de Bonhoeffer a questão ética é contingente à ques-
tão de Cristo. As frases finais da dissertação são exemplos dessa 
ubiquidade da presença de Cristo em todo o ciclo revolucionário. 

A revolução é ambígua e ambivalente. Nela o bem e o mal, a redenção 
e o demoníaco estão interligados... A igreja tem de ser o catalisador da 
revolução.  Se a Igreja é o servo de Jesus Cristo e se a revolução força 
as estruturas políticas de volta ao natural como dádiva, então a tarefa 
imediata da humanização é ajudar a revolução a alcançar a sua meta. 
(...) A revolução corre o risco da idolatria, a Igreja deve ser a sua cons-
ciência. A revolução não tem nenhuma visão de transparência. A igreja, 
em Jesus Cristo, tem.   Por esta razão a função da igreja é diagnosticar a 
emergência do demoníaco na revolução. A revolução, por si só, tende a 
idolatria e a novas formas de destruição da humanidade. A única forma 
de evitar isso é através do envolvimento da Igreja nela. (...) Só nesta 
dialética pode a humanização, como expressa na vida de Jesus Cristo, 
encontrar seu caminho na presente situação histórica do Brasil (Alves, 
2004, p. 102).

Sua tese de doutorado começou a ser escrita em 1964. Ru-
bem teve que voltar aos Estados Unidos como o auxílio de uma 
bolsa de estudos da Igreja Presbiteriana daquele país, pois havia 
ameaças de que fosse preso pelo regime militar. Havia um dossiê 
contra ele preparado por seus próprios pares da Igreja Presbiteria-
na do Brasil. Rubem vai para o Seminário Teológico de Princeton 
e lá conclui seu doutorado em teologia em 1968. O trabalho foi 
orientado pelo velho Shaull e teve como título “Para uma teologia 
da libertação”. Do ponto de vista dos conteúdos, o aspecto que 
mais se destaca no texto é a noção de liberdade. A tese está dividi-
da em seis capítulos, quais sejam: 1) “Em busca da liberdade”; 2) 
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“A vocação para a liberdade”; 3) “O caráter histórico da liberdade”; 
4) “A dialética da liberdade”; 5) “A dádiva da liberdade”; 6) “A teo-
logia como linguagem da liberdade”. Ou seja, o tema da liberdade 
é central na composição da tese.  

Num dos textos mais lindos da teologia latino-americana, 
“Sobre deuses e caquis”, Rubem Alves descreve o contexto da pro-
dução da tese, dizendo que ela foi escrita no exílio. Como exilado, 
o teólogo mineiro queria buscar em linguagem teológica “os con-
tornos de uma eclesiologia nova, que fosse fiel à minha experiên-
cia... Como eu me sentia distante daquela igreja que um dia fora 
objeto do meu amor!”. O livro, confessa Rubem, era para ser uma 
eclesiologia, um exercício de utopia de uma comunidade que não 
existe em algum lugar, mas por isso mesmo pode estar em todos os 
lugares, uma comunidade utópica, “um horizonte do desejo, algo 
que ainda não nasceu mas que, se nascesse, o mundo todo sorriria” 
(Alves, 1987, p. 37).

Rubem Alves sabia que para pensar uma comunidade é pre-
ciso pensar primeiro uma linguagem, pois é nela que se encon-
tram os sonhos de amor. E assim foi que Alves escreveu mais de 
trezentas páginas sobre a linguagem teológica, antes de entrar no 
tema eclesiológico propriamente. Rubem pediu ao orientador e 
o trabalho ficou sendo como uma introdução a uma eclesiologia 
futura. O título da tese: Para uma teologia da libertação.

E aqui Rubem Alves confirma o que dissemos sobre o giro 
antropológico de seu pensamento teológico, ao confirmar o por-
quê escolhera tal título para o seu trabalho: 

Eu havia abandonado completamente a ilusão de que a teologia pu-
desse ser um conhecimento de Deus. Deus é um grande e inominável 
mistério e o que podemos dizer se refere apenas àquilo que acontece em 
mim ao confrontar com aquilo que Rudolf Otto chamou de ‘O Total-
mente Outro’, ‘Mysterium Tremendum’. Teologia é antropologia; falar de 
nós mesmos (Feuerbach). Não, não estou transformando o homem em 
Deus. Estou só dizendo que Deus é um nome que só é pronunciado nas 
profundezas do corpo humano (Alves, 1987, p. 40).
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Para resumir, Rubem Alves entende que a nova linguagem 
da teologia deva ser totalmente histórica, ou seja, a libertação é 
para esta vida. Em segundo lugar, ela deve ser profeticamente ra-
dical, visto que a palavra divina faz com que seres humanos par-
ticipem de maneira comprometida e apaixonada da história. Em 
terceiro lugar, ela deverá ser secular e secularizada, pois o Cristo 
está presente em todas as coisas. Não se trata de um secularismo 
que na verdade representaria apenas uma mudança de idolatrias. 
Por último, a linguagem teológica deverá ser imaginativa, sendo, 
portanto, capaz de nomear as coisas ausentes, possibilitando as-
sim a utopia. São expressões da capacidade humana de nomear 
o ausente: a poesia, a fantasia, a arte, a música.  No ano seguinte 
à defesa, a tese foi publicada nos Estados Unidos, com o título A 
human hope. Havey Cox, conhecido teólogo batista fez o prefácio 
do livro e entre outras coisas afirmou o seguinte:

Prestem atenção todos os ideólogos, teólogos e teóricos do mundo 
afluente! O “Terceiro Mundo” - o mundo da pobreza forçada, fome, 
impotência e crescente ressentimento - encontrou uma voz teológica 
estridente no Rubem Alves do Brasil. Um brilhante intelectual protes-
tante, Alves fala com uma autoridade que nós dos EUA não podemos 
ignorar... Independentemente de se nossos temas são o desenvolvimen-
to e a revolução ou o lugar da fé cristã na sociedade contemporânea con-
vulsiva, nós iremos tomar conhecimento de Alves. Na verdade, ele deixa 
claro que não é mais possível para nós (se é que em algum momento foi) 
falar sobre o Terceiro Mundo teologicamente. Primeiro temos de ouvir, 
e em seguida, qualquer discussão deve ser com, e não sobre. Pois, nas 
palavras de Alves, o Terceiro Mundo não é nem reflexivo nem mudo. Já 
não cabe que seu destino político ou sua autodefinição teológica venha 
de algum outro lugar... (Cox. In: Alves, 1969).

Sim, Mr. Cox, nós temos um teólogo! 

Sim, nós temos um cientista da religião!

Há um aspecto importante a ser considerado na produção 
de Rubem Alves, o elemento pedagógico de suas reflexões. Seus 
textos não se dirigem apenas às elaborações racionais, sua inten-
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ção é fazer reverberar o corpo através de imagens. Assim, mesmo 
quando assevera que estamos à beira do abismo, é possível sentir 
certa leveza em sua mensagem. Esse aspecto pedagógico pode ser 
percebido em sua “Filosofia do conhecimento”, mas evidencia-se 
de maneira ainda mais palpável em seus textos sobre a educação. 
No livro A Educação dos Sentidos (2011), por exemplo, Alves indica 
que o objetivo de quem ensina deve ser despertar as alegrias que 
moram no corpo. Sua pedagogia, contra todo conteudismo, inclui 
a tarefa de ensinar a arte de ver, a arte de ouvir e arte de tocar. Por 
isso, postulava um conhecimento que fosse sapiência, “conheci-
mento saboroso”. 

Para entendermos melhor, basta imaginarmos a plausibili-
dade de falarmos sobre o sabor das coisas. Imagine-se tendo que 
explicar, para alguém que nunca comeu uma moqueca, o sabor 
dessa especiaria. Ou para usar uma imagem alvesiana:

Um organista senta-se diante de um órgão que ele nunca viu antes. 
Olha, examina, experimenta, testa. Ele sabe que a música que vai exe-
cutar depende do tipo de possibilidades que lhe são objetivamente da-
das. Ele procede como o cientista. Também pergunta: “Que é?”. Depois, 
porém, para e começa a tocar. O “ele é assim” transforma-se agora num 
instrumento do “eu queria que ele fosse assim”. [...] A orquestra é a 
condição para a possibilidade da sinfonia. Mas a sinfonia não é a or-
questra. Que é a realidade? O órgão? A música? Quando a ciência tenta 
apresentar um relato da realidade reduzindo-a a seus elementos básicos, 
ela procede como se a realidade da sinfonia fossem os instrumentos da 
orquestra. A ação é acidental. Deveria ter sido o contrário. Do mesmo 
modo como a música: um sonho da mente humana, vagando (Alves, 
1984, p. 164-165).

A questão que se propõe é: O que é necessário para “sapien-
ciar” a música (produzir um conhecimento saboroso)? Descrever 
os objetos que tornam a música possível?

Discussão semelhante ocorre quando pensamos a teoria da 
religião de Rudolf Otto. Segundo ele, a religião possui um ele-
mento irracional, porque é anterior à razão, só é “compreendido” 
por outros órgãos de sentido. A discussão em torno dessa questão 
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na obra de Otto é grande, principalmente porque em determina-
do momento ele sugere que é impossível para quem nunca teve 
uma experiência religiosa compreender a religião. O debate que 
se segue diante dessa afirmação é em torno da consequente im-
possibilidade de o meio acadêmico discutir a religião, posto que 
seus elementos constitutivos não se encontram na razão. O pró-
prio Rubem comenta tal afirmação de Otto numa passagem que 
traz a discussão para outro nível: “aqui teríamos de nos perguntar 
se existem, realmente, estas pessoas das quais as perguntas religio-
sas foram radicalmente extirpadas” (Alves, 1981, p. 12). Ao sina-
lizar isso, Alves está dizendo que essa experiência (que é anterior 
à razão) é, possivelmente, vivenciada por todas as pessoas. Logo, 
produzidas as imagens adequadas, tais percepções podem ser assi-
miladas por todos. “Quem sabe entende”, já dizia Riobaldo.

A intenção de Alves é então, encontrar esse componente 
existencial que se encontra camuflado sob as imagens simbólicas 
produzidas pelas tradições religiosas. Por isso o recurso da poesia 
e das metáforas. Os símbolos que materializam tal componente 
existencial são construções históricas: a “beleza” da música é cons-
truída historicamente. Não se trata de um sabor apreciado por to-
dos e todas, mas ainda que a música provoque sensações diferentes 
em cada indivíduo é possível apreender os mesmos sentimentos 
que ela evoca a partir de outras manifestações.

Mas que experiência é essa, anterior à razão, que a religião 
evoca? A constatação de que vivemos diante do abismo. A consta-
tação de que o princípio da realidade é cruel:

O homem se caracteriza pelo seu “cor inquietum”. Intuição teológica? 
Esperança equivocada? Neurose? Não sei responder. Apenas constato 
o fato. E quando, por quaisquer motivos, a consciência parece encon-
trar sentido no seu mundo, corrói-a a certeza da precariedade do seu 
corpo e do seu mundo, construídos sobre o Nada, para a morte. [...] Se 
a insatisfação revela a falsidade do real, a transitoriedade da vida revela 
a precariedade da felicidade e dos equilíbrios construídos. Expressa-se 
aqui aquela característica do homem que o distingue de todos os demais 
seres: “O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é” (Camus). 
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Rebelião ontológica, radical, que se insere no mundo humano e que não 
pode ser eliminada. Por mais “alienada” que seja uma dada experiência 
religiosa, ela é sempre um protesto contra as condições da existência 
(Alves, 1975, p. 100).

A alienação aqui é uma teimosia. Ainda que o mundo pa-
reça ser só isso, eu me recuso, eu me alieno dessa constatação e 
proclamo que meus desejos são poderosos, eu faço apostas de que 
o mundo pode ser melhor. “Construo meus altares à beira de um 
abismo escuro e silencioso” (Alves, 2013, p. 19). Ele continua lá, 
me assombrando, mas eu continuo diante dele. A escuridão, o frio 
e o silêncio que ele proclama são reais e perceptíveis, mas eu con-
tinuo dançando, fazendo música e me aquecendo, a despeito dele. 
Os altares alvesianos não pretendem esconder o abismo, não são 
uma negação da realidade, mas uma aposta na vida. Há uma pe-
quena história que Rubem contou em diversos lugares que ilustra 
a questão:

Um homem estava em numa floresta escura. De repente ouviu um ru-
gido terrível. Era um leão. Aterrorizado, ele se pôs a correr como louco. 
Não viu por onde ia, caiu em um precipício. No desespero da queda 
agarrou-se num galho. Ali, entre o leão acima e o abismo abaixo, ele 
ficou. Foi então que ele, olhando para a parede do precipício, viu ali um 
pé de morango. E, nele, um morango gordo e vermelho. Estendeu o seu 
braço, colheu o morango e o comeu. Estava delicioso (Alves, 2000, p. 
77).

A religião é uma forma de comer morangos à beira do abis-
mo. Posto que não há razões para otimismo, resta-nos seu oposto, 
a esperança, “otimismo é alegria por causa de: coisa humana, natu-
ral. Esperança é alegria a despeito de: coisa divina [...] morangos 
à beira do abismo, alegria sem razões” (Alves, 2000, p. 155). É 
dessa percepção que nasce a teologia alvesiana, ou, como veremos 
adiante, sua teopoesia: “É uma tentativa de arranjar os fragmentos 
de um todo que foi destruído. Nas suas origens está o problema da 
esperança, isto é, a questão da plausibilidade dos valores humanos 
que amamos, num mundo que conspira contra eles” (Alves, 1975, 
p. 125). Ademais, é nesse sentimento/desejo que se encontra os 
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fundamentos da religião, uma nostalgia por um mundo utópico a 
despeito de sua impossibilidade, uma aposta. 

Quando o coração constrói uma utopia, não está ele colo-
cando em palavras um mundo que seria divino? Não encontramos 
aqui a nostalgia pelo Reino? Quando anseio pelo amor e pela jus-
tiça, a despeito do fato de que não vejo nenhuma possibilidade 
concreta de amor e justiça no mundo, não estou dizendo, no meu 
coração, mesmo que eu seja um ateu professo: 

Que bom seria se houvesse um Deus para confirmar os meus valores. 
Muito embora não possa crer neste Deus, como eu desejo que ele exis-
tisse. E quando suspiro sob a tristeza e a opressão, com sentimentos que 
são por demais profundos para palavras, não estou, sem o saber, orando? 
É necessário reconhecer as origens humanas da religião (Alves, 1975, 
p. 125).

Pensando a partir de tal perspectiva, quando a academia 
propõe ideais de uma sociedade que nunca existiu não seria isso 
uma recusa de se entregar ao abismo? A recusa em aceitar a reali-
dade do liberalismo selvagem, a crítica à necropolítica (política de 
morte) e ao autoritarismo, a oposição ferrenha contra o fascismo 
não são orações? As pequenas conquistas que permitem tornar 
e manter humana a vida na terra não são morangos comidos à 
beira do abismo? Colocando a pergunta desse modo, pode parecer 
que a religião engloba tanta coisa que seria difícil distinguir o que 
é ou não religião. Mas observe, ainda estamos falando de uma 
aproximação aos sentimentos semelhantes. O abismo ou, em ou-
tros termos, a consciência da ausência produz símbolos e relações 
diversas. 

Para quem estuda o fenômeno religioso, tal distinção é de 
suma importância, ainda que haja sempre a possibilidade de se 
pensar uma Ciência da Religião aos modos da teologia alvesiana, 
ou seja, que é sobretudo um conhecimento sobre a humanidade. É 
o próprio Alves que irá sugerir que quando lidamos com fenôme-
nos humanos como a religião não encontramos respostas unívocas 
para as perguntas, “a realidade aqui possui várias camadas de sig-
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nificação. Temos que proceder como alguém que tira as pétalas de 
uma flor: por um método de aproximações sucessivas, provisórias 
e que deverão ser corrigidas posteriormente” (Alves, 1975, p. 11). 

Assim, Alves aproxima a experiência religiosa à experiência 
estética produzida pela arte. O “belo”, correlativo ao sagrado, “não 
é nem o objeto em si, nem o sujeito em si, mas antes a relação que 
os unifica num êxtase místico” (Alves, 1975, p. 12). De sorte que 
podemos apreender três características essenciais da experiência 
estética que a posteriori e comparativamente se aplicam à expe-
riência religiosa: é uma relação, é extática e é mística. Deriva disso 
a necessidade de compreender a religião não a partir dos objetos 
que produz, mas da experiência primordial em que ela está engen-
drada. Segundo Martins (2020, p. 169), tal assertiva

nos indica duas questões importantes para o estudo do fenômeno reli-
gioso: 1) as expressões objetivas da religião só podem ser compreendidas 
quando analisamos através delas a consciência no seu momento de ex-
periência religiosa; 2) a expressão objetiva da religião é historicamente 
demarcada, ela sinaliza para diferentes relações possíveis, ou seja, é pos-
sível se relacionar com uma expressão objetiva da religião sem que isso 
signifique uma experiência religiosa. 

Nessa perspectiva, a Ciência da Religião seria uma ciência 
sobretudo hermenêutica, voltada para a interpretação dos altares 
que se constroem à beira do abismo. Como assevera Alves (1975, 
p. 26), “fenomenologicamente, assim como a dimensão estética da 
experiência não é um atributo da obra de arte, também a dimen-
são religiosa da experiência não é um atributo do objeto. Separe-
mos, portanto, de uma vez por todas, a questão da existência de 
Deus – que é uma questão filosófica – da experiência religiosa”. 

 Outros termos utilizados por Alves nos ajudam a com-
preender as camadas da religião, dentre eles as noções de cons-
ciência e função religiosa. A primeira é uma expressão da imagi-
nação, “a pressuposição da existência de uma dimensão misteriosa 
na realidade, dimensão de transcendência vertical, que estrutura 
o real em níveis qualitativamente distintos” (Alves, 1975, p. 104). 
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A segunda se refere então a uma natureza política transgressora 
que se manifesta no fenômeno religioso, uma recusa em aceitar a 
realidade como última possibilidade.

Em alguns momentos, Alves chama em alguns momentos 
essa consciência religiosa de “consciência da (de uma) ausência”. 
Novamente estamos abeirados no precipício da existência huma-
na, no fundamento sem fundo, objeto do desejo humano. Isso fica 
evidente quando afirma:

A imaginação é a consciência de uma ausência, a saudade daquilo que 
ainda não é, a declaração de amor pelas coisas que ainda não nasceram. 
“Dar nome às ‘coisas que estão ausentes’ é quebrar o feitiço daquelas que 
estão presentes”. [...] a imaginação surge da insatisfação do homem com 
a realidade existente, e por isto, em todas as suas multiformes expressões, 
encontramos sempre uma indicação daquilo “que faltava na vida real”. É 
este fato que levou muitos filósofos e místicos no passado a formular a 
hipótese de que o homem é um ser com uma dimensão transcendente. 
Sim, é verdade que o homem é um corpo, e que o corpo está sujeito a 
todos os processos que regem a realidade físico-química. Entretanto, 
como explicar que de uma certa realidade surjam os pensamentos que 
vão mais além desta mesma realidade? Como explicar que ele seja ca-
paz de compor uma música, quando a música não é um objeto entre os 
objetos do mundo material? Como explicar que ele seja capaz de ima-
ginar uma sociedade perfeita de amor e justiça, seja nas visões utópicas 
políticas, seja nas visões religiosas de um “Reino de Deus”, quando a 
sociedade empírica se baseia em expedientes práticos, na coerção e na 
lei do mais forte? Assim, concluíam eles, a única explicação para os voos 
da imaginação está em que o homem deva participar de uma ordem 
espiritual superior de existência, onde ele tenha contemplado o belo, o 
bom e o verdadeiro. Para os nossos propósitos, não importa que aceite-
mos ou não esta explicação filosófico-religiosa da imaginação. O que 
importa é simplesmente constatar que através da imaginação o homem 
transcende a facticidade bruta da realidade que é imediatamente dada 
e afirma que o que é não deveria ser, e que o que ainda não é deverá ser 
(Alves, 1975, p. 19).

Em vista disso, há sempre uma intenção ética na imagina-
ção, sua atividade nunca é apenas uma descrição da realidade ou 
uma técnica para reduplicá-la. A consciência da ausência é a ex-
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periência da angústia (Alves, 1975, p. 80). Mas alguém poderia 
objetar que existem outras expressões da imaginação e reavemos 
a questão de definir a religião pelo que a distingue de outros fe-
nômenos. Segundo Alves (1975, p. 27), dentre todas as expressões 
simbólicas da imaginação – arte, magia, brinquedo, valores – a re-
ligião se distingue por sua ambição. Nas outras expressões a “bus-
ca [da imaginação] por um mundo significativo contenta-se em 
expressar-se nos espaços acanhados e nas gretas que o princípio 
da realidade lhe permite, como áreas de sublimação. Na religião, 
entretanto, o ego lança fora a sua modéstia. Explode além dos 
seus limites” e, citando os sociólogos Berger e Luckmann, Alves 
conclui: ela “projeta suas significações sobre a realidade e procla-
ma que toda a realidade é humanamente significativa e invoca o 
cosmos inteiro para significar a validade da experiência humana”.

Reprisando a comparação entre as experiências lúdicas e es-
téticas e a experiência religiosa, Alves diferencia o tipo de êxtase 
que elas produzem. Nas duas primeiras há uma suspensão mo-
mentânea da vida efêmera, uma interrupção provisória do princí-
pio da realidade, um parêntese no cotidiano para que os impulsos 
eróticos humanos reprimidos sejam sublimados, mas “acabada a 
música, terminando o brinquedo, acordamos do sonho. Baixamos 
do mundo mágico da imaginação e retornamos aos duros fatos do 
grotesco, dos papéis que assumimos, da hipocrisia, da coerção so-
cial e do medo” (Alves, 1975, p. 60). A contemplação da “verdade 
científica” também produz seu momento de êxtase a cada desco-
berta, êxtase que não pode ser repetido, pois “a excitação da pri-
meira vez se perde para sempre”, mas o “êxtase do amor se nutre 
da esperança do retorno” (Alves, 1992, p. 123). Já em seus últimos 
textos Alves irá afirmar “dou o nome de Deus ao êxtase do corpo 
tocado (possuído) pela Beleza” (Alves, 2010, p. 72; 1987, p. 12), 
ou seja, o poder transcendente que faz o corpo reverberar quando 
expressa a ordo amoris (Beleza). Logo, as fronteiras entre religião 
e arte/poesia vão se tornando, ao longo da vida de Alves, cada vez 
mais difusas.
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Sim, nós temos um teopoeta! 

Fizemos referência na primeira parte deste texto ao giro an-
tropológico na teologia. De uma teologia de cima que pensava 
Deus em si mesmo e todas as coisas correlatas a Ele, para uma 
teologia de baixo que pensa Deus a partir da realidade humana, ou 
seja, que colocava o fluxo dos acontecimentos do presente como 
horizonte a partir do qual Deus era pensado. Como Tillich por 
exemplo que vai pensar Deus a partir das perguntas que a cultura 
levanta para as quais Deus é uma resposta. Vimos como esse giro 
fica explícito em Rubem Alves a partir de sua dissertação de mes-
trado que tem como título: Uma interpretação teológica do signifi-
cado da revolução no Brasil em 1963.

Pois bem, quando a teologia era do “alto”, a grande parceira 
na aventura de falar das coisas do alto era a Filosofia. A filosofia 
era a mediação preferida da teologia. E assim foi durante pratica-
mente dois milênios. A partir da virada antropológica, outras me-
diações foram se dando. Na teologia latino-americana, por exem-
plo, as ciências sociais apareceram como a mediação principal. Ou 
seja, para fazer a pergunta por Deus é preciso conhecer a realidade, 
já que esta não é transparente; nela operam forças ideológicas que 
determinam os acontecimentos e por isso eu preciso de óculos 
para enxergá-la. Então, as ciências sociais, o marxismo por exem-
plo, aparece como a mediação analítica. 

A partir dos anos sessenta do século XX, uma nova media-
ção foi se afigurando como horizonte a partir do qual a teologia 
de baixo faz a pergunta por Deus: a literatura. Por que a literatura? 
Porque nela aparece com mais clareza quem é o ser humano, o que 
é a vida humana em toda a sua ambiguidade, suas sombras e lu-
zes. Num romance como Sidarta, por exemplo, de Herman Hesse, 
parece que estamos diante de um espelho pelo qual nos vemos em 
nossa nudez. Mas, mais do que isso, a literatura é por natureza o 
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lugar da linguagem simbólica, metafórica, da nomeação das coisas 
invisíveis, a linguagem por excelência da imaginação criadora.1

 Se a teologia é uma teologia de baixo, ou seja, se o fazer da 
teologia é falar das coisas da vida a partir de Deus e não falar de 
Deus a partir de si mesmo, então a literatura é mesmo uma am-
biência extraordinária para o pensamento teológico. Ora, como 
disse Jack Miles, em seu livro Deus: uma biografia (1997), a pró-
pria Bíblia é literatura. Toda ambiguidade humana, suas luzes e 
sombras, altos e baixos, estão presentes nas narrativas sobre Davi, 
por exemplo, ou nas estórias do patriarca Jacó. Por isso todo o 
dinamismo criador da imaginação ali está.

Uma coisa curiosa é que as narrativas literárias sempre acon-
teçam a partir do registro da imaginação. Entramos num mundo 
imaginário de personagens e paisagens, desligamos um pouquinho 
aquela racionalidade mais hard, digamos assim, e fazemos uma 
viagem pela fantasia. E essa viagem é reveladora da realidade cós-
mico-humana. O romance, por exemplo, é como um espelho da 
alma. É como se a literatura fosse um sonho de que se sonha acor-
dado. Pois bem, o que caracteriza a consciência religiosa para Ru-
bem Alves? Qual é o seu específico, o seu proprium? A imaginação.  
E aqui a referência a Feuerbach: Ver o mundo, ver a realidade no 
fascinante esplendor da imaginação e do capricho ao invés de o 
fazer sob a luz mortiça da realidade e da necessidade (Feuerbach. 
In: Alves, 1975, p. 130). Por isso os animais nunca produziram va-
lores, arte, religião, porque não têm imaginação. Ou seja, Rubem 
Alves fez da imaginação o eixo da sua teologia. E tudo o que está 
no entorno dela: o desejo, a ausência, a saudade. Podemos ques-

1 Detalhe, para entender o histórico desse namoro entre teologia e literatura, 
sugerimos o texto do Prof. José Carlos Barcellos, O drama da salvação (2008). 
Há um artigo dele num dos números da Numen que é referência para a pes-
quisa sobre a relação teologia e literatura. (Literatura e teologia: perspectivas 
teórico-metodologicas no pensamento católico contemporâneo. Numem, v. 3, 
n. 2, 2000).
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tionar: mas não é a coisa mais óbvia do mundo isso? Que somos 
seres da imaginação? Sim, é verdade. O problema é interpretar o 
valor da imaginação. Aí é que está o problema. Segundo Rubem 
Alves, os ideais epistemológicos que dominam a ciência moderna 
e os ideais de normalidade psíquica que, por exemplo, daí derivam, 
dizem: a imaginação é um erro perceptual a ser corrigido.

Rubem Alves, no final dos anos sessenta, adiantando-se a 
essa descoberta recente da literatura pela religião vai dizer que a 
linguagem teológica tem que ser uma linguagem da imaginação, 
uma linguagem capaz de nomear as coisas ausentes. Vejo a reali-
dade, esta nega a dignidade humana. Eu nego essa negação. Mas 
não tenho nada à minha frente, nada no mundo visível que seja 
um instrumento para fazer frente a esta situação. Então, eu no-
meio as coisas ausentes. As espadas se transformarão em arados. 
As armas se transformarão em enxadas e podadeiras... 

No último tópico, nas duas últimas páginas da tese de dou-
torado Para uma teologia da libertação, aparece a imaginação como 
um dos principais elementos da nova linguagem teológica: “A lin-
guagem da comunidade de fé, por tudo isso, é expressão da ima-
ginação” (Alves, 1987, p. 222). A linguagem não pode ser pura-
mente descritiva, transformando fatos em valores. É isso, é aquilo, 
é aquil’outro. Não, ela deve ser também imaginativa: poderia ser 
assim, poderia ser assado, poderia ser...

A imaginação é uma forma de crítica àquilo que é, uma expressão da 
negação, uma função da razão que depende do espírito do homem, de 
seu poder para mover-se para além do mundo fechado dos fatos. Uma 
linguagem puramente descritiva é capaz tão somente de nomear as coi-
sas presentes, e, em decorrência, colocá-las como limite para a liberdade 
humana. Já uma linguagem criada pela imaginação é capaz de “nomear 
as coisas ausentes” e, fazendo isso, ela quebra o feitiço das coisas presen-
tes (Alves, 1987, p. 222).

E suscita, a partir de um interlocutor imaginário, a observa-
ção de que a linguagem da imaginação não possa ser uma forma 
de alienação, já que não há maneira de comprovar cientificamente 
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tal linguagem, já que ela não é comprovável, verificável.   Rubem 
responde: como um outro dado fundamental da nova linguagem 
teológica, ela tem que ser histórica. Se ela tem que ser histórica, 
isso significa que há sempre um risco envolvido na linguagem da 
imaginação. Mas evoca o próprio fazer científico ao dizer que “não 
é através de um risco por algo ausente que a linguagem da ciência 
se mostra capaz de abrir novos caminhos em direção ao futuro? 
Não será verdade que sua forma de operar é, em muitos aspectos 
semelhante à linguagem da fé?” (Alves, 1987, p. 222).

A comprovação da linguagem da comunidade de fé, assim, está  rela-
cionada à sua capacidade para tornar o homem  livre para a vida, livre 
para o futuro, livre para negar o velho e criar o novo, livre para perma-
necer livre, em oposição à inverdade dos fatos que não deixam lugar 
par a liberdade. Contudo, como acontece com a linguagem da ciência, 
tal função somente é possível quando a imaginação permanece inserida 
nos fatos como uma inteligência engajada. É somente quando a imagi-
nação tem suas raízes mergulhadas nos fatos que a esperança, na qual 
ela é capaz de pensar, permanece como expressão daquilo que é possível 
para a história. A transformação da história de acordo com a esperança 
exige, assim que a imaginação continue fiel à terra. (...) A linguagem da 
liberdade, portanto, corre sempre o risco de se perder. Mas esta é a única 
forma de sermos fiéis à nossa condição de seres humanos e ao inevitável 
risco envolvido na aventura da fé (Alves, 1987, p. 224).

E, a partir disso, a imaginação será o eixo norteador da teo-
logia de Rubem Alves. Sua linguagem teológica sofrerá aos poucos 
um forte caimento para as formas mais poéticas de escrita. Ou seja, 
a literatura, a poesia, a arte, a música não são apenas um objeto para 
a sua teologia, mas, antes, a linguagem mais apropriada para dizer 
o mistério da fé. As primeiras obras teológicas do Rubem Alves 
crepuscular, do início dos anos oitenta, dão prova de sua poeticida-
de, especialmente quatro obras escritas nos primeiros anos daquela 
década: Variações sobre a vida e a morte (1981), Creio na ressurreição 
do corpo (1982), Poesia, profecia, magia: meditações (1983) e Pai Nos-
so: meditações (1985).  
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Detalhe: de acordo com Antônio Magalhães (2000), no li-
vro Deus no espelho das palavras, Rubem Alves merece o reconhe-
cimento de ter trabalhado a relação teologia e literatura, por ser 
ele o primeiro a desenvolver uma certa forma de escrita teológica 
que pode ser chamada de teopoética, sem ter tido a pretensão de 
fazer uma discussão sobre o método teopoético. Ou seja, Rubem 
Alves é um pioneiro da arte da teopoética. Ele não é um teórico 
da teopoética, ele é um teopoeta. Afirma Magalhães, referindo-se 
à teopoética alvesiana:

Para Rubem Alves, a poética não é somente um objeto material a ser es-
tudado pela teologia, mas o melhor meio de resgatar verdades essenciais 
da fé cristã e as formas de como apresentá-las. [...] O tipo de linguagem 
usado para apresentar as experiências com Deus denuncia a visão que 
temos dele. Se seguimos a trilha de que a teologia é um exercício de con-
ceitos e linguagem matemática, o Deus que se apresenta é aquele perto 
da estrutura de poder tanto acadêmico quanto eclesiástico, mas distante 
da alegria dos pobres, da beleza de vida, dos voos da imaginação, dos 
desejos mais profundos (Magalhães, 2000, p. 146).

Segundo Cecilia Avenatti (2017), há um tríplice interesse 
da teologia pela literatura. Em primeiro lugar, um interesse teórico, 
expresso na aproximação com a literatura a fim de descobrir res-
sonâncias no tratamento que a literatura, sobretudo a poesia, dá 
aos temas teológicos: o sentido do mal, a liberdade, o perdão etc. 
Em segundo lugar, há um interesse prático, ou seja, a procura pela 
literatura se dá com um fim moralizante, instrumental, qual seja 
conquistar melhor o ouvinte pela mediação do belo, tão próprio à 
literatura. E em terceiro lugar, há uma busca da literatura pela teo-
logia por causa da linguagem simbólica e metafórica, tão própria 
do universo literário.  

Rubem Alves representaria, no nosso entendimento, uma 
quarta etapa que seria a busca da literatura como teologia. Ou seja, 
há teologia na literatura e esta pode ser posta em diálogo com a 
tradição cristã, “sendo necessário assumir o estilo poético como 
forma de reconstruir o saber teológico”, como bem disse Antônio 
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Magalhães (2000, p. 148). Aqui se inscreveria a teopoética de Ru-
bem Alves.2  

Vejamos o texto de Rubem Alves para ver como isso ocorre. 
Escolhemos uma narrativa teológica e uma estória teológica. A 
primeira está na introdução do livro Variações sobre a vida e a morte 
ou: o feitiço erótico-herético da teologia (1985, p. 9):

Teologia é um jeito de falar sobre o corpo
O corpo dos sacrificados.
São os corpos que pronunciam o nome sagrado: 
Deus...
A teologia é um poema do corpo,
O corpo orando, 
O corpo dizendo suas esperanças, 
Falando sobre o seu medo de morrer,
Sua ânsia de imortalidade,
Apontando para utopias,
Espadas transformadas em arados,
Lanças fundidas em podadeiras...
Por meio dessa fala 
Os corpos se dão as mãos,
Se fundem num abraço de amor,
E se sustentam para resistir e caminhar.

Ressaltam-se três aspectos nessas palavras introdutórias de 
Rubem Alves. Primeiramente, a centralidade da noção de corpo. 
Em Rubem Alves, como disse Carlos Caldas (2018), o cristianis-
mo se configura não como religião do livro, propriamente, mas 
como religião do corpo. Desde a tese de doutorado vai se insi-
nuando tal centralidade. A teologia está a serviço o corpo. É dele 

2 Um parêntese: a ARC (Arte, Religião e Cultura), uma instituição norte- ame-
ricana, criou o Prêmio Rubem Alves de teopoética, que é conferido uma vez por 
ano a pensadores, pensadoras, estudiosos, estudiosas, ativistas emergentes cujo 
trabalho reflita um compromisso com o papel da imaginação na construção 
de um mundo mais justo. A vencedora do prêmio em 2018 foi Yohana Junker, 
brasileira muito influenciada pelo pensamento de Rubem Alves e professora 
associada em Teologia, Espiritualidade e Artes na Faculdade de Religião do 
Pacífico em Berkeley, Califórnia.
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na trama de seus afetos, desejos e suspiros que o nome divino é 
invocado. Em Rubem Alves, a teologia não é ciências das coisas 
divinas, mas suspiro de corpos falando de seus sonhos de amor. 
Em segundo lugar, o conteúdo da teologia é o suspiro dos corpos 
oprimidos que, negando as diversas negações que sobre si são im-
postas, ousam invocar a justiça, a misericórdia e paz ausentes por 
meio da linguagem utópica para que espadas se transformem em 
arados. Em terceiro lugar, destaca-se a linguagem que se mostra 
distante do jogo da verdade tão própria sobretudo da racionali-
dade do discurso teológico protestante. O filtro do discurso é o 
corpo desejante e para este não é importante a verdade objetiva, 
mas sim a verdade erótica, vital, sapiencial das coisas. 

Para concluir, uma estória que é recorrente nos escritos al-
vesianos e que ilustra a forma poética do seu fazer teológico, tanto 
quanto o conteúdo que quer comunicar. Nesse caso, o triunfo da 
graça e do riso sobre a sisudez da seriedade que acha poder carre-
gar o mundo nas costas.  

E há a estória do galo que cantava para fazer o Sol nascer, que já contei 
em outro lugar e repito. Bem de manhã, escurinho ainda, ele subia no 
telhado do galinheiro, estufava o peito e anunciava: - Vou cantar para 
fazer o sol nascer! A bicharada toda ficava boquiaberta, pois acreditava 
que o galo dizia a verdade, e a prova estava bem ali diante deles. O galo 
batia as asas, olhava firme para o horizonte e ordenava: - Co-co-ri-có! E 
logo o Sol, obediente, ia aparecendo, vermelho, toda luz, toda quentura, 
tudo ficava alegre, e a bicharada agradecia ao galo o seu poder e a sua 
bondade. Bem verdade que isso não era coisa pacífica. Que o Sol nascia 
por causa do canto do galo, isso era dogma, quod semper quod ubique 
et quod ab omnibus creditum est – o que era crido sempre, em todos os 
lugares e por todos, como dizem os doutores da Igreja. O que era ob-
jeto de infinitas disputato era a partitura certa – porque pelo vale afora 
havia galinheiros que não acabavam mais, cada qual com seu galo, e 
cada galo cantava um jeito diferente. Tinha o garnisé, que cantava fino, 
com voz de tenor, tinha o galo de pescoço pelado, se explicava dizendo 
que era tonsura sagrada, ele era barítono, encompridava o último cê do 
co-co-ri-có, tinha o galo de crista vermelha e penas cor púrpura, não se 
contentava em cantar uma vez só, gostava de ouvir a própria voz, tinha 
o galo carijó, que cantava manso, suave, feito gregoriano evitando o trí-
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tono, tinha o galo índio, teólogo da libertação, de canto guerreiro, cada 
um cantava de um jeito diferente e afirmava ser aquele o jeito o de fazer 
o Sol nascer. O fato era que todas as vezes que os galos se encontravam, 
a coisa terminava em briga, briga de galo sendo até hoje esporte muito 
popular, cada qual tentando provar que o seu canto é o único verdadeiro 
e o do outro é falso. Nunca lhes passava pela cabeça que melhor seria 
fazer um dueto, embora as pombas tivessem tentado inúmeras vezes 
organizar um coro ecumênico para pôr um fim à briga, inutilmente, 
porque os galos não gostam de polifonia, gostam mesmo é do seu can-
to só. Pois aconteceu que um dia o despertador do galo não tocou, ele 
perdeu a hora e, quando acordou, o Sol já estava lá no meio do céu, com 
aquele sorrisão de felicidade, espalhando luz e calor por todos os bichos 
do vale. Aquilo foi um golpe no orgulho do galo, entrou em depressão, 
procurou a coruja, psicanalista, contou-lhe os seus sonhos. A coruja fez 
que ouviu, não prestou muita atenção, e só falou uma irônica pontuação 
lacaniana: Já que o sol nasce mesmo sem o seu canto, por que é que você não 
joga fora o despertador? O galo a princípio não entendeu. Mas à medida 
que ia entendendo ele ia sorrindo: Jogar fora o despertador, o Sol vai nascer 
de qualquer maneira, o meu canto não tem assim tanta importância, não 
preciso bater o ponto, estou livre para dormir e acordar a hora que eu quiser, o 
Sol vai continuar a nascer de qualquer jeito. Aí o galo deu uma gargalhada 
de felicidade, no que foi seguido pela coruja, ficou logo curado da sua 
depressão; as doenças da alma se curam sempre que se aprende a rir de 
si mesmo... (Alves, 1994, p. 58-60).

Sim, nós temos um teopoeta! 
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Espiritualidade em tempos 
de pandemia

Claudio de Oliveira Ribeiro 
André Yuri Gomes Abijaudi

Se não der, tenta ligar 
A gente resume a distância 

Me conta da tua janela 
Me diz que o mundo não vai acabar

(Me conta da tua janela, Anavitória)

A pandemia causada pelo coronavírus impactou o mun-
do todo e trouxe as mais diversas consequências, afetando dra-
maticamente não só o âmbito da saúde pública com um nú-
mero enorme de mortes e de internações hospitalares, como 
também a economia, devido às medidas de isolamento social, e 
a sociedade como um todo devido aos impactos emocionais e 
sociais no enfrentamento da doença.

As inquietações e receios em torno da pandemia suscita-
ram as mais diversas reações ao redor do mundo. Dentre elas, 
destaca-se o reforço de diferentes formas de espiritualidades, 
religiosas ou não, para o enfrentamento das questões relativas 
à morte, à fragilidade física e emocional e ao isolamento social.  

Ao mesmo tempo, muitos temas e argumentos religiosos 
se destacaram nas conversas e debates, seja pelo clima de obs-
curantismo estimulado por alguns grupos, seja pela busca de 
compreensões mais amplas e bem fundamentadas de um fenô-
meno que é social. Como entender mais adequadamente esse 
quadro é uma pergunta que vários grupos têm feito e outros 
têm se dedicado em refletir sobre ela.
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As causas da pandemia, por exemplo, têm sido analisadas 
por várias pessoas de diferentes setores do conhecimento. Tais 
análises não estão dentro do nosso objetivo neste pequeno texto, 
mas são muito importantes. Indicamos as reflexões científicas do 
teólogo Leonardo Boff que nos apresentou uma síntese no artigo 
“A terra se defende” publicado pelo Instituto Humanitas da Uni-
sinos (IHU)1. O autor afirma que

a pandemia do coronavírus nos revela que o modo como habitamos a 
Casa Comum é nocivo à sua natureza. A lição que nos transmite soa: é 
imperioso reformatar a nossa forma de viver sobre ela, enquanto planeta 
vivo. Ela está nos alertando que assim como estamos nos comportando 
não podemos continuar. Caso contrário, a própria Terra irá se livrar de 
nós, seres excessivamente agressivos e maléficos ao sistema-vida (Boff, 
2020).

Em nossas reflexões sobre espiritualidade, vamos nos ater 
sobre as consequências da pandemia, embora reconheçamos que 
uma visão aprofundada sobre as causas seja de grande importância 
para nos sensibilizar na direção de outras formas de espirituali-
dade que reforcem a sustentabilidade da vida e do mundo e que 
nos indiquem a necessária crítica ao sistema econômico atual e a 
forma excludente como a sociedade está organizada. Todas essas 
dimensões estão relacionadas à espiritualidade.

O que a pandemia tem nos mostrado

Propomos que tenhamos outro olhar. Entre os vários aspec-
tos negativos desta situação tão difícil e dramática em que vive-
mos, há aqueles que revelam possibilidades para a reorganização 
da sociedade, tanto em termos das vivências pessoais no cotidiano, 
quanto na estrutura social. O sociólogo português Boaventura de 

1 Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-aoticias/597421-a-terra-se-
-defende-artigo-de-leonardo-boff>. Acesso em: 30 jun. 2020.

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597069-pandemia-em-tempos-de-antropoceno-coronavirus-pode-nos-ensinar-a-enfrentar-a-verdadeira-emergencia-o-clima
http://www.ihu.unisinos.br/587537-ecologia-integral-uma-resposta-ao-cuidado-da-casa-comum-evento-internacional-da-repam-em-georgetownA
http://www.ihu.unisinos.br/78-aoticias/597421-a-terra-se-defende-artigo-de-leonardo-boff
http://www.ihu.unisinos.br/78-aoticias/597421-a-terra-se-defende-artigo-de-leonardo-boff
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Souza Santos chamou essas possibilidades de “A cruel pedagogia 
do vírus”, título de seu mais recente livro.2  

Entre as conclusões que podem ser tiradas desse processo, 
destacamos:

1) A pandemia revelou que o sistema econômico no qual a 
sociedade está estruturada, mesmo com as variações entre os paí-
ses e continentes, não atende às demandas da dignidade humana 
e dos direitos básicos das pessoas. A situação no Brasil mostrou 
que os riscos e os maiores problemas se concentram nos setores 
mais pobres da sociedade, e a realidade das populações de áreas 
favelizadas e de moradores de rua é dramática. 

2) O número expressivo de mortes causou forte inquietação 
e insegurança para a maioria das pessoas em relação ao futuro da 
vida, tanto em termos pessoais quanto planetário. A teóloga Ivone 
Gebara, no texto “Religião e pandemia COVID 19”, afirma que a 
situação pandêmica provocada pelo vírus planetário COVID-19 
escancarou a frustração humana ao constatar que aquilo “que se 
desconhece é muito mais do que o que se conhece”3. Por isso, em-
bora cada pessoa busque resposta em suas crenças pessoais, sejam 
elas sociais, políticas ou religiosas, o sentimento de impotência e 
desconhecimento da própria vida e dos rumos futuros da história 
é generalizado. É como se todos estivéssemos em uma espécie de 
“tribunal da vida”. 

2 SANTOS, Boaventura de Souza.  A cruel pedagogia do vírus. São Paulo: Boi-
tempo Editorial, 2020. Há um pequeno texto desse mesmo autor denominado 
“Para o Futuro Começar” que nos oferece uma boa síntese. Disponível em: 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Boaventura_Para%20o%20
futuro%20come%C3%A7ar_P%C3%BAblico_11Maio2020.pdf.  Acesso em: 
01 de julho de 2020. 
3 Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/600224-religiao-e-
-a-pandemia-covid-19-artigo-de-ivone-gebara>. Acesso em: 01 de julho de 
2020.

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Boaventura_Para%20o%20futuro%20come%C3%A7ar_P%C3%BAblico_11Maio2020.pdf
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Boaventura_Para%20o%20futuro%20come%C3%A7ar_P%C3%BAblico_11Maio2020.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/600224-religiao-e-a-pandemia-covid-19-artigo-de-ivone-gebara
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/600224-religiao-e-a-pandemia-covid-19-artigo-de-ivone-gebara
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3) O isolamento social manteve boa parte das pessoas em 
suas casas. Isso trouxe variadas consequências. Para as famílias que 
possuem moradias minúsculas, a convivência se tornou tensa, com 
maior número de violência doméstica e conflitos4. As atividades 
profissionais desenvolvidas em casa pela internet pelas pessoas re-
forçaram a precarização das relações de trabalho, aumentaram o 
volume de tarefas e subverteram a noção do lar como espaço de 
aconchego e descanso.

4) Houve uma movimentação social muito significativa 
com iniciativas e campanhas de solidariedade que envolveram 
amplos setores sociais, profissionais de saúde e grupos de defesa 
dos direitos humanos e da cidadania. Entre as diversas experiên-
cias, há campanhas comunitárias que articulam a assistência social 
necessária para as famílias pobres com a firme defesa dos direitos 
humanos e da cidadania. Uma parcela das pessoas, devido ao iso-
lamento social, se sentiu sensibilizada em relação à valorização 
das relações humanas, da amizade e de visões mais humanizantes 
e à necessidade de se dar maior atenção aos filhos. Há muitas 
reflexões teológicas e pastorais sobre esses aspectos. O teólogo 
Faustino Teixeira, no artigo “A dimensão espiritual da crise do 
coronavírus”, faz uma análise dos impactos globais da pandemia, 
destacando a crise como oportunidade de se encarar a precarieda-
de e a fragilidade humanas5. Há sinais de diminuição da poluição 
nas grandes cidades e a redução do consumo desenfreado. A ex-
pressão utilizada pelo teólogo Leonardo Boff no título de um de 

4 Uma boa análise deste ponto é encontrada no texto “Patroas, empregadas e 
coronavírus”, da antropóloga Débora Diniz e da cientista política Giselle Ca-
rino. Disponível em: <https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/
trabalho/patroas-empregadas-e-coronavirus-por-debora-diniz-e-giselle-cari-
no/>. Acesso em: 01 de julho de 2020.
5 Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597292-a-dimensao-
-espiritual-da-crise-do-coronavirus>. Acesso em: 27 de junho de 2020.

https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/trabalho/patroas-empregadas-e-coronavirus-por-debora-diniz-e-giselle-carino/
https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/trabalho/patroas-empregadas-e-coronavirus-por-debora-diniz-e-giselle-carino/
https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/trabalho/patroas-empregadas-e-coronavirus-por-debora-diniz-e-giselle-carino/
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597292-a-dimensao-espiritual-da-crise-do-coronavirus
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597292-a-dimensao-espiritual-da-crise-do-coronavirus
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seus artigos é um exemplar desta realidade: “Voltar à normalidade 
é se autocondenar”.6

Todos esses aspectos, complexos e desafiadores, mostram 
caminhos significativos para a vida e para a vivência espiritual.  

Mas afinal, o que é espiritualidade?

Sabemos que dentro de uma série de aspectos que marcam 
a vivência humana está a incessante busca de superação de limites, 
do ir além das contingências e das ambiguidades históricas, da 
procura por absolutos que possam redimensionar a relatividade e 
a precariedade da vida, assim como se busca também o desfrutar 
das potencialidades, realizações e alegrias da vida nos seus mais 
diversos planos. Muitos denominam essa dimensão humana como 
espiritualidade.

Em certa medida, tal visão está relacionada ao olhar crítico 
das teologias que têm produzido uma saudável distinção entre fé 
e religião. É fato que tal relação é complexa e possui numerosas 
implicações, mas, no que diz respeito às nossas reflexões, é pre-
ciso afirmar que a primeira, a fé, requer uma espiritualidade que 
embora seja autenticamente humana vem de uma realidade que 
transcende as engrenagens históricas. Nessa perspectiva, a espiri-
tualidade humana é recebida, acolhida. A espiritualidade, irmã da 
fé, é vista pela teologia como dom divino. 

Nas reflexões mais recentes, tem sido cada vez mais comum 
a indicação de que a fé é antropológica e que pode se tornar re-
ligião. Historicamente, as experiências religiosas pretenderam e 
ainda pretendem possibilitar respostas para essa busca a que ini-
cialmente nos referimos. Na diversidade de tais experiências con-
fluem elementos dos mais diversos, desde os preponderantemente 

6 Disponível em: <https://www.brasildefatorj.com.br/2020/05/04/artigo-voltar-
-a-normalidade-e-auto-condenar-se-por-leonardo-boff>. Acesso em: 27 de ju-
nho de 2020.

https://www.brasildefatorj.com.br/2020/05/04/artigo-voltar-a-normalidade-e-auto-condenar-se-por-leonardo-boff
https://www.brasildefatorj.com.br/2020/05/04/artigo-voltar-a-normalidade-e-auto-condenar-se-por-leonardo-boff
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numinosos, “santos”, espontâneos e indicadores de uma transcen-
dência, até aqueles marcadamente ideológicos, facilmente identi-
ficados como reprodução de filosofias ou culturas e artificialmente 
criados. 

Há, entre os estudos de religião, uma série de análises sobre 
as distinções conceituais entre religião, crença, fé, espiritualidades 
e outras expressões similares. Em função dos limites de nossas re-
flexões, destacamos apenas a distinção entre as práticas religiosas 
mais institucionalizadas e a dimensão transcendente mais ampla 
e de caráter antropológico, que se expressa no humano e que vai 
além dos aspectos formais da religião. Em ambas a espiritualidade 
está presente.

A espiritualidade se expressa em aspectos práticos e concre-
tos da vida social e política, e aí estão destacados os processos de 
defesa da vida, da justiça social e econômica, dos direitos humanos 
e da terra, da cidadania e da dignidade dos pobres, o domínio da 
lógica do egoísmo tanto em esferas macro e sistêmicas como no 
cotidiano e na vida pessoal. A espiritualidade gera espaço de cons-
ciência social, alteridade, coexistencialidade e cordialidade, huma-
nização e integração cósmica. Ela é o empoderamento da vida não 
somente humana, mas em todas as suas mais diversas formas de 
manifestação. 

Nas palavras dos autores:
Assim, a espiritualidade é um modo de ser, uma atitude fundamental 
a ser vivida a todo o momento e em todas as circunstâncias. Seja na 
arrumação da casa, seja trabalhando numa fábrica, dirigindo o carro, 
conversando com os amigos, experimentando um momento íntimo com 
nossos entes amados; as pessoas que criam espaços para o profundo e 
para o espiritual se tornam centradas, serenas, e cheias de paz. Elas irra-
diam vitalidade e entusiasmo porque têm Deus dentro de si. Esse Deus 
é amor, o qual, nas palavras de Dante, move os céus, as estrelas e nossos 
próprios corações (Boff & Hathaway, 2012, p. 428).

Tal perspectiva espiritual revela-se imprescindível para o 
futuro da humanidade e da terra. Trata-se de uma abertura à sen-
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sibilidade com os outros, à cooperação e respeito à vida humana 
e à natureza perceber o mundo natural, material e humano como 
fontes vivas de energia e de responder ao chamado à comunhão 
entre eles, em espiritualidade comunitária e ecológica vital para a 
sobrevivência da biosfera. 

Também é necessário compreender que a espiritualidade, 
como aspecto da vida humana, está intimamente ligada à busca 
pela transcendência e superação dos limites e ambiguidades da 
própria vida. Por isso, a concepção da ideia de Deus representa 
também a idealização de uma presença comum a todas as formas 
de vida que está para além da finitude e da existência da própria 
vida como o ser humano a conhece. Nesse sentido, a espiritua-
lidade seria o processo de desenvolvimento onde o ser humano 
se realiza na busca por essa transcendência e superação de seus 
próprios limites.

Pensando em termos religiosos mais globais, é esperado que 
cada tradição espiritual procurasse no interior e nos fundamentos 
delas mesmas os discernimentos que possam levá-las a reverenciar 
a vida, ao direcionamento de uma ética de compartilhamento e 
cuidado da vida em suas dimensões humana e cósmica, ao des-
pertar para a visão de que o sagrado está presente na história e no 
cosmo. “Se fizermos assim, teremos acesso a uma fonte de inspi-
ração duradoura e profunda, a qual pode servir para o estouro de 
uma revolução espiritual a qual pode realmente salvar a Terra e 
enriquecer a qualidade da vida humana” (Boff & Hathaway, 2012, 
p. 462).

Realçamos a visão, imprescindível para o futuro da humani-
dade, de uma espiritualidade que seja valorizadora da vida, sensí-
vel ao cuidado com a natureza e com os pobres, que diga respeito 
ao todo, aberta aos mistérios do universo e atenta aos principais 
desafios sociais e políticos que hoje se apresentam ao mundo. O 
que foi sinalizado revela uma abertura à sensibilidade com os ou-
tros e à cooperação e um respeito à vida humana e à natureza. 
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Com isso, é possível perceber o mundo natural, material e humano 
como fontes vivas de energia e caminhar em direção à resposta ao 
chamado para a comunhão entre eles. A contribuição das dife-
rentes fés à ecoespiritualidade é fundamental para as dimensões 
de integração pessoal, comunitária e ecológica, assim como é vital 
para a sobrevivência da biosfera.

E como tem sido a relação entre espiritualidade e 
pandemia?

Tanto as formas mais espontâneas de espiritualidade quan-
to as expressões religiosas mais tradicionais ou institucionalizadas 
estão presentes no debate acerca da pandemia e do isolamento 
social. Ambas têm marcado a vida de muitas pessoas e grupos e 
têm estado presentes, de diferentes maneiras, em cada situação 
enfrentada. 

Como sabemos, as formas de expressão dessas espiritualida-
des são muito diferenciadas. Há visões religiosas que negam a dra-
maticidade da pandemia ou mesmo, seguindo argumentos ideoló-
gicos obscurantistas em voga, atribuem a disseminação da doença 
à ira e ao castigo de Deus aos seres humanos pecadores. Podemos 
analisar esse aspecto buscando compreender em que sentido a ne-
gação da realidade se estabelece como ilusão pela dificuldade do 
crente em lidar com a situação provocada pela pandemia, com a 
própria doença e até mesmo com a morte. Dessa forma, atribuir a 
pandemia e o vírus a um suposto plano divino, ainda que imagi-
nário, possibilita o encaixe da situação dentro de uma respectiva 
visão de mundo e, em certa medida, proporciona maior facilidade 
de compreensão e segurança pessoal.

Outra expressão das ideologias obscurantistas é atribuir à 
pandemia supostos interesses comunistas para afrontar a fé cris-
tã. Nesse sentido, é preciso analisar a constante necessidade de se 
apontar inimigos que ameaçam a fé, algo sempre presente nas in-
terpretações religiosas de caráter mais fundamentalista. Apontar 
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inimigos de forma constante se faz necessário para a sustentação 
e manutenção dos discursos violentos, dos sentimentos de rivali-
dade e mesmo de exclusividade da fé e da razão. Neste tempo de 
pandemia provocada pelo Covid-19, um inimigo identificado é o 
comunismo –, e a ele se associam todas as pautas que são identifica-
das como pertencentes à esquerda política.

Há abordagens e formas de espiritualidade de caráter mais 
intimista que destacam a importância da vida devocional, das ora-
ções e da meditação como caminho de equilíbrio interior, consi-
derando que os tempos atuais são de incertezas e inseguranças. 
Essas abordagens são marcadas pela busca de transcendência dos 
próprios limites e angústias. A religião que possibilita a autotrans-
cendência não é a religião organizada em dogmas, doutrinas e 
instituições, mas sim a religião enquanto preocupação última que 
se manifesta nas diferentes formas de espiritualidade. A espiritua-
lidade é de significação última, pois ela desapossa todas as outras 
preocupações de uma significação suprema e as transforma em 
preliminares e secundárias. Isso porque nenhuma lei estranha, que 
seja imposta de fora, pode conduzir o ser humano à transcendên-
cia – quer venha do Estado, de pessoas, ou mesmo de Deus. O 
caráter da espiritualidade se apresenta com o objetivo de direcio-
nar a vida humana para além de si mesma até uma transcendência 
que ela não poderia alcançar pelo seu próprio poder. Por isso, essa 
transcendência só é possível por meio de uma preocupação reli-
giosa que tenha caráter de ultimidade. O teólogo Paul Tillich afir-
mara que “a fé sem amor é uma continuação da alienação e um ato 
ambíguo da autotranscendência religiosa. O amor sem a fé é uma 
reunião ambígua daquilo que está separado, sem o critério e po-
der da união transcendente” (Tillich, 2014, p. 584). Nesse sentido, 
é preciso estar atento aos limites das espiritualidades fortemente 
intimistas.

E há aquelas que buscam interpretações de fé mais con-
sistentes, conectadas com os aspectos sociopolíticos evidenciados 
nesta crise social revelada pela pandemia e ancoradas nos princí-
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pios da solidariedade, da comunhão e da responsabilidade com os 
destinos da vida e do mundo. Nessa perspectiva, interpretamos 
que a espiritualidade aparece associada à valorização da vida hu-
mana em todas as suas esferas e dimensões. Embora nem sempre 
de natureza conceitual, trata-se de uma associação entre fé e amor 
que busca pela superação da alienação em relação ao outro. Na in-
terpretação teológica, a palavra “alienação” é compreendida como 
uma condição humana de separação. As próprias narrativas bíbli-
cas da tradição judaico-cristã são descrições da situação humana 
marcada pela hostilidade: como na expulsão do paraíso (onde o 
ser humano se torna alienado de si mesmo); na hostilidade entre 
ser humano e natureza (quando o ser humano se torna alienado 
da criação e de todo o universo); na hostilidade mortal de irmão 
contra irmão (onde o ser humano se vê alienado em relação ao 
outro, seu próximo); na alienação de uma nação em relação à outra 
através da confusão das línguas (o ser humano alienado da socie-
dade); e contra o caráter idolátrico, que concede dimensão infinita 
a tudo aquilo que é finito (a alienação do ser humano em relação 
a Deus). Assim, tal aspecto da espiritualidade se associa na busca 
utópica da superação de toda separação e hostilidade, e procura se 
pautar pela fraternidade, solidariedade e comunhão.

Espiritualidade e alteridade

Há quatro relações consideradas fundamentais para que 
possamos afirmar a humanidade. Ou seja, para alcançá-la nós 
deveríamos ter a condição e a capacidade mínima de estabele-
cermos, pelo menos, quatro relações fundamentais. Em geral, a 
antropologia concebe que o ser humano se constitui como tal na 
medida em que estabelece: as relações fundamentais com o “ou-
tro”, com o próximo, com o ser humano que nos é diferente (e 
aí são encontradas as intersubjetividades eu-tu, homem-mulher, 
homo, hétero etc.); a relação com o cosmo (história, sociedade e 
meio ambiente); a relação subjetiva consigo mesmo. As teologias 
indicam que há uma quarta relação que deve ser lembrada que é a 
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relação com Deus, primeira e última, que fundamenta e abrange 
todas as outras.

Consideramos, portanto, que pelo menos quatro encontros 
precisam ser vislumbrados na busca de uma espiritualidade autên-
tica, saudável e promotora da vontade sagrada e divina no mundo. 
São marcas profundas de algo que temos, ainda que fragmenta-
riamente, mas que ansiosamente desejamos: (I) o encontro com o 
outro que nos é diferente, (II) o encontro do ser humano consigo 
mesmo, (III) o encontro com a natureza e com a história e (IV) o 
encontro humano-divino em sua multiformidade.

O primeiro encontro é com o outro. Ele nos desafia a refletir 
mais detidamente sobre a alteridade como abertura fundamen-
tal para o outro, mas que considere efetivamente os diferenciais 
de poder que marcam as relações sociais e políticas. A noção de 
alteridade, com forte sintonia com os estudos antropológicos in-
cluindo os desafios da prática da comunhão, das consequências 
concretas do amor divino para a vida humana, para a história e 
para os destinos da natureza e de toda a criação, é fundamental 
no tocante à espiritualidade. A experiência comunitária e relacio-
nal própria das distintas tradições religiosas, uma vez percebida e 
assumida como valor, possibilita relacionamentos igualitários nas 
comunidades e em demais agrupamentos humanos, o que gera 
uma ambientação favorável, embora não isenta de tensões para o 
diálogo ecumênico, em todas as suas dimensões. Esse caráter de 
alteridade desloca também a teologia de seu caráter apologético 
para situá-la em um novo paradigma dialógico e ecumênico, reco-
nhecendo igualmente e dignamente a validade das religiões, não 
se restringido aos limites impostos pela hegemonia da fé cristã. 

Uma espiritualidade autêntica e profunda não pode estar 
dissociada da alteridade. Esta é a possibilidade humana de se rela-
cionar com as realidades, grupos e pessoas diferentes de nós mes-
mos, sendo um elemento fundamental da fé cristã. Ela é permeada 
de bases bíblicas, mas é advinda do campo da antropologia e da 
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filosofia. Alter, da origem grega, é o diferente. Portanto, a capaci-
dade de alteridade é reconhecer um “outro” que está além da sub-
jetividade própria de cada pessoa, grupo ou instituição. Autores 
como Emmanuel Lévinas (2002) e Martin Buber (1987) apro-
fundaram a temática. Segundo eles, trata-se de uma postura, um 
método ou um sistema de ferramentas científicas que permitem 
redimensionar, em perspectiva, a realidade. Assim, a plausibilida-
de de um dado sistema (religioso ou cultural) se evidenciaria no 
convívio com o “outro” e não na confrontação apologética, ten-
tando desqualificá-lo. Dessa forma, permite-se uma possibilidade 
criativa de aproximação e de convívio da qual decorrerá melhor 
compreensão do “outro” que não mais será visto como exótico, 
como inimigo, como inferior, ou como qualquer outra forma de 
desqualificação.

Embora isso signifique que o diálogo inter-religioso não 
tenha a pretensão de anular a dimensão histórica singular do cris-
tianismo, faz-se necessário estender a própria compreensão da fé 
cristã de forma paradoxal. Mas, mais do que isso, “se Deus é ex-
perienciado como Deus vivo e não como uma identidade morta, 
deve haver um elemento de não-ser no ser de Deus, isto é, o esta-
belecimento de uma alteridade” (Tillich, 2014, p. 722).

 Daí surgem diferentes desafios e possibilidades. O mais fe-
cundo é o da “escuta”, saber ouvir o diferente. 

Trata-se da [...] tentativa de nos submeter à verdade onde quer que ela 
se encontre, aceitando o pluralismo de perspectivas e de nomes, quais-
quer que eles sejam e onde quer que pulse o coração da vida. Esta missão 
é ‘sair’ da violência mimética e redutora da alteridade do outro e entrar 
numa dinâmica de paz polifacética e plural (Bingemer, 2001, p. 288).

O segundo encontro é o do ser humano consigo mesmo. Aí 
se dão as experiências religiosas e espirituais marcadas pela plura-
lidade e pela revisão de vida, pelo reconhecimento da fragilidade 
humana em suas diversas formas, assim como suas potencialida-
des pela expressão positiva e humanizadora da dimensão corpórea 
e da sexualidade. 
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As questões concernentes à subjetividade humana, mesmo 
com os avanços das ciências antropológicas e da psicanálise, ainda 
se encontram desprovidas de valor em boa parte dos círculos reli-
giosos. Avolumam-se em nossa sociedade as mais diversas crises 
existenciais, e com elas crescem a precariedade da saúde mental e 
emocional das pessoas, o número de suicídios, de gestos de violên-
cia física, verbal ou simbólica. Também no cotidiano, por vezes são 
comuns atitudes escapistas, individualistas e de não enfrentamen-
to da limitação humana que podem ser sinais de que parte consi-
derável das pessoas não esteja conseguindo estabelecer madura e 
adequadamente uma relação com a própria interioridade.

Nesse sentido, podemos nos apropriar da compreensão 
freudiana da religião como ilusão – ou as ideias religiosas como 
“ilusões”. A concepção da religião como ilusão não pode ser con-
fundida com o entendimento de que ela seria essencialmente um 
erro, pois erro e ilusão não são a mesma coisa. A noção da religião 
como ilusão mais se aproxima da possibilidade de compreendê-la 
como um desejo do ser humano. Isso significaria que a ilusão de-
riva dos desejos humanos, sejam eles possíveis de serem realizados 
ou não. Por isso, uma crença pode ser chamada de ilusão quando 
“em sua motivação prevalece a realização de desejo, e nisso não 
consideramos seus laços com a realidade, assim como a própria 
ilusão dispensa a comprovação” (Freud, 2014, p. 268). Em outras 
palavras, uma crença pode ser considerada como ilusão quando 
necessita de demonstração para preencher um desejo do homem, 
ou quando é difícil encarar a realidade da vida criando a possibili-
dade do desenvolvimento de uma ilusão que, muitas vezes, encon-
tra sustentação na dimensão religiosa.

 Nessa mesma direção, Karl Marx apontou naquela que tal-
vez seja a mais incompreendida de suas afirmações que “a religião 
é o ópio do povo”. Embora crítico da religião – e que até mesmo 
tenha defendido a abolição da religião para que a humanidade 
“encontrasse a felicidade” – ele também apontou que a religião 
era o “suspiro da criatura oprimida” (Marx, 2010, p. 145). Embo-
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ra compreender a religião exclusivamente como ilusão demonstra 
uma redução de seu significado e profundidade - e do próprio 
conceito que é desenvolvido até aqui -, ambas as afirmativas de 
Freud e Marx permitem interpretar que há na religião uma di-
mensão caracterizada pelo anestesiamento das duras realidades da 
vida que são enfrentadas principalmente pelas pessoas em maior 
situação de opressão e miséria. Nesse sentido, podemos também 
compreender que, em certa medida, o caráter de ilusão presente na 
religião se faz muitas vezes necessário para o enfrentamento das 
mazelas da vida.

O encontro com a fragilidade humana talvez seja aquele que 
mais nos desafia, pois se trata de algo que não desejamos, ou pelo 
menos que não tenhamos sido incentivados a tê-lo pelas experiên-
cias religiosas que têm se tornadas majoritárias no meio cristão. É 
o encontro com as nossas próprias fragilidades, ambiguidades e 
fraquezas. Ele nos leva a falar do ser humano, tal como compreen-
demos que ele seja. Desejamos indicar o caminho, libertador por 
suposto, de olharmos para dentro de nós mesmos, de reconhecer-
mos as situações-limite da vida humana e de buscar a salvação, 
mas sem esperar que ela possa vir por ações e méritos humanos. 

Em terceiro, ressalta-se o encontro do ser humano com a 
natureza e com a história.  Esse encontro possibilita questionar as 
formas de individualismo, de desprezo da cosmologia e das visões 
holísticas, o esvaziamento espiritual e de sentido das questões que 
envolvem a vida e as formas utilitaristas de conhecimento técni-
co-científico. Em contraposição a esses reducionismos, destaca-se 
uma ecoespiritualidade que realce relações de interdependência e 
de cooperação vital, propostas de respeito à integridade humana, à 
formação pessoal e à totalidade dos processos vitais e a valorização 
do corpo como fonte de prazer.

A espiritualidade que surge e que se compromete com a cria-
ção e a recriação da vida vai além da dimensão pessoal para alcançar 
uma perspectiva cósmica. E igualmente porque surge e se compro-
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mete com a história, não se torna escapista nem individualista, mas 
relacionada com a vida em toda a sua amplitude humana, comuni-
tária e social. Tal espiritualidade marca uma visão ampla de salva-
ção, o que nos faz ter em mente a tradição bíblica judaico-cristã na 
belíssima figura do pastor que, nos perigos da vida, salva concre-
tamente a ovelha ferida. Falar em salvação mobiliza intensamente 
todos os seres humanos, independentemente de credos, culturas ou 
convicções políticas e filosóficas. Trata-se de algo decisivo, funda-
mental na existência humana e que traz indagações e expectativas 
para todas as pessoas. 

Por fim, a experiência do encontro humano-divino emoldu-
rada em uma espiritualidade ecumênica que emerge do pluralismo 
– religioso e cultural. Ela tem como valor a dimensão mística, de 
alteridade e de corresponsabilidade com o destino do mundo, e 
isso possui incidência concreta nos processos religiosos e sociais, 
favorecendo perspectivas utópicas, democráticas e doadoras de 
sentido. 

Diversos setores sociais, eclesiais e acadêmicos têm sido cada 
vez mais desafiados pelos temas relativos à religião especialmente 
pelas tensões entre a racionalidade moderna e a emergência das 
subjetividades que marcaram o desenvolvimento do pensamento 
no final do século passado em diferentes continentes. A explosão 
mística e religiosa vivenciada no final do século 20 e na primeira 
década do 21, em diferentes continentes e contextos sociocultu-
rais, revela, entre outros aspectos, um esgarçamento da razão mo-
derna como doadora de sentido para a humanidade. 

Insatisfação, vazio, desencanto, são sinônimos de vulnerabilidade, fragi-
lidade emocional. E essa vulnerabilidade é terreno fértil para a sedução, 
que pode vir como sedução do Sagrado. [...] Nossas igrejas, com seu 
aparato institucional, sua hierarquia solidamente estruturada, seu bem 
preciso código de ética, suas liturgias pouco ou nada participativas pa-
rece que perderam sua capacidade de sedução [...] (Bingemer, 1990).

Embora haja nexo entre violência e religião herdado de lon-
gas tradições culturais e religiosas e que ainda marca os tempos 
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atuais, há, não obstante a isso, elementos dentro das próprias dinâ-
micas e conceituações religiosas que são geradores da paz. Ligada 
a essa postura está a dimensão ética. Para as religiões monoteístas 
que têm como base a revelação e o caráter profético, “a incondicio-
nalidade e universalidade das exigências éticas é o Incondicional 
que se revela e faz presente em todo o condicionado, o Sentido 
último e radical do homem, ao qual chamamos Deus” (Bingemer, 
2004, p. 13). A divindade amorosa que busca redimir a humani-
dade é o balizador ético que impulsiona todos e todas a fazerem o 
mesmo ato redentor.

A pluralidade religiosa tem sido vivida nas tensões tanto 
em relação ao processo de secularização como em relação à con-
vivência conflitiva das diferentes religiões. O pressuposto é que a 
vivência atual, bastante distinta das gerações passadas, tem sido 
estabelecida nos entrelugares interativos que por um lado são 
marcados por formas de ateísmo, de descrença e de indiferença 
religiosa, e por outro pelo fortalecimento e reavivamento de várias 
experiências religiosas, novas e tradicionais. 

Espiritualidade é o profundo respeito por todos os seres 
criados e a preservação da vida. Trata-se de aprender a acolher a 
interdependência vital que caracteriza o universo e nos faz viver. 
É a educação pessoal e comunitária para valores de convivência. 
“Assim, a partir do resgate da experiência primordial do sagrado 
feminino, no qual mulheres e homens se incluem, passamos a falar 
de salvação com um significado histórico situado. A salvação da 
qual necessitamos se traduz nas pequenas ações e gestos que nos 
ajudam a viver” (Gebara, 2010, p. 49).

Considerações finais

A pandemia causada pelo coronavírus trouxe consequências 
diversas ao mundo e à sociedade. Esses impactos geraram rupturas 
não somente no âmbito da saúde pública e na esfera econômica, 
como tem sido constantemente debatido nos canais midiáticos e 
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em outros espaços sociais, como também nos mais diversos aspec-
tos emocionais. O medo de ter que lidar com a morte é que traz 
ao ser humano, em primeira instância, aquilo que a interpretação 
existencial da condição humana chama de angústia. A pandemia 
escancarou não somente essa dimensão da angústia presente na 
existencialidade humana, como também se potencializou pelo 
medo de ter que lidar com a morte de familiares e pessoas amigas. 
A fragilidade física e emocional do ser humano nunca esteve tão 
explícita e desnudada, pelo menos, não em tempos recentes.

É diante deste quadro de sofrimento, dor, medo, angústia e 
incertezas em relação à vida, ao mundo e ao futuro – todos tão in-
certos – que a espiritualidade se manifesta como possibilidade de 
transcendência e de superação, ainda que parcial e fragmentaria-
mente, dos limites humanos. Como visto, a pandemia evidenciou 
as crises e as injustiças do sistema econômico no qual a sociedade 
está estruturada e o desgaste dos processos vitais e da natureza 
ocasionado pelas ações humanas destrutivas e firmadas no lucro. 
A todas essas rupturas, a perspectiva bíblica da tradição judaico-
-cristã dá o nome de pecado e as interpretações teológicas mais 
abrangentes chamam de alienação. Ambos os termos evidenciam 
que o ser humano se encontra em estado de ruptura que ameaça a 
integridade de sua comunhão com a sociedade, com a natureza e 
com as dimensões que lhe são sagradas ou divinas. Nesse sentido, 
a espiritualidade se demonstra como a expressão da vida humana 
na busca pela superação de limites.

Destacamos também o caráter de alteridade necessário às 
formas de espiritualidade que pretendem se desenvolver de ma-
neira autêntica e profunda e que estabelecem ou reforcem para-
digmas dialógicos e plurais. A alteridade se apresenta como cami-
nho para o relacionamento não somente entre os seres humanos, 
mas também entre diferentes realidades e grupos, religiosos ou 
não, assim como a dimensão histórica e cósmica que permeia o 
humano. A relação entre espiritualidade e alteridade se evidencia 
não somente como contribuição para as tentativas de respostas 
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para a atual crise mundial, mas também para a reconstrução do 
mundo e da sociedade no mundo pós-pandemia que necessitará, 
decisivamente, buscar novos caminhos de valorização da vida hu-
mana e de sua dignidade.
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