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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Núcleo de Pesquisa em Religião (NUPPER), fundado em abril de 

2003, é um grupo de investigação científica independente, 

interinstitucional e interdisciplinar que objetiva, sob a ótica das ciências 

humanas, analisar o fenômeno religioso em sua unidade e diversidade. 

Atualmente constitui-se também como um grupo de pesquisa do Diretório 

dos Grupos de Pesquisa do CNPq, com 18 pesquisadores, 11 estudantes 

em cinco linhas de pesquisa. 

 

Neste seminário serão discutidas as diferentes cosmovisões que se 

firmaram nas últimas décadas e que têm contribuído para uma releitura 

do sagrado nas diferentes sociedades e instituições religiosas e para a 

construção de um novo discurso religioso. Em decorrência, um crescente 

número de pesquisadores tem-se voltado para o tema da religião, das 

religiosidades e instituições religiosas, multiplicando estudos e pesquisas 

cujos resultados contribuem para a compreensão do sagrado nas suas 

múltiplas formas de manifestação, nas diferentes práticas da 

religiosidade e das crenças. Parte-se do pressuposto de que a relação 

entre o homem e o sagrado ultrapassa a institucionalização das 

manifestações da fé envolvendo, portanto, fatores culturais, psíquicos, 

míticos, simbólicos, mágicos e religiosos. Este Seminário reunirá 

pesquisadores e estudiosos que em seu fazer científico exploram essas 

temáticas e será uma oportunidade para trocar informações, debater 

questões teóricas, sugerir e avaliar novas metodologias de análise e de 

técnicas de pesquisa que apontem caminhos para os novos estudos 

sobre estas temáticas. O NUPPER constitui grupo de pesquisa 

registrado no CNPq. 
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Eixo 01. 

Religião: Institucionalidades e Espacialidades 

 

Este eixo temático agregará as pesquisas que refletem sobre a formação das 

instituições religiosas propriamente ditas, suas especificidades (congregações, 

ordens, associações e demais formas de organização), tendo como propósito a 

vivência e o trabalho social. Assim como sobre os estudos do fenômeno religioso a 

partir de categorias espaciais; espacialidades e territorialidades religiosas; geografias 

dos mundos conformados pela religião e as expressões das religiões no mundo. 

 

Equipe: 

Clevisson J. Pereira 

Dalvani Fernandes 

Marcos Torres 

Marlon Fluck 
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PIO V E AS CONFRARIAS DO ROSÁRIO NO SÉCULO XVI 

 

André Rocha Cordeiro1 

 

A presente comunicação tem enquanto objetivo principal apresentar o discurso 

legitimador de Pio V (1566-1572) em favor do movimento de renovação das confrarias 

do Rosário, das Ordem dos Pregadores, no século XVI. Enquanto fonte de análise 

utilizaremos a bula papal de Pio V, datada de 17 de setembro de 1569, constante na obra 

Livro do Rosário de Nossa Senhora (1573), de autoria do frade dominicano Nicolau 

Dias (1520?-1596). Ao passo que nosso referencial teórico, para nossa proposta, será a 

categoria de Linguagem Autorizada, de Pierre Bourdieu (1998). Inicialmente cabe 

destacar que as confrarias surgem no século XIII, influenciadas por outras associações 

como as guildas de mercadores, as corporações de ofício e as confrarias sacerdotais 

(BOSCHI, 1986; VAUCHEZ, 1995). Segundo Caio César Boschi (1986, p. 14) a 

principal finalidade das confrarias era incentivar um culto público e de uma devoção. 

Ademais, as confrarias emergem na Europa medieval enquanto associações de fiéis 

leigos com os objetivos de auxílio financeiro mútuo e de subvenção em funerais de seus 

confrades, ou seja, surgem enquanto instituições suplementares à Igreja Católica. Ainda 

segundo Boschi (1986, p. 13), “As inseguranças e incerteza do homem medieval levam-

no a unir-se em torno de associações voluntárias, daí originando uma proliferação de 

confrarias de auxílio mutuo” (BOSCHI, 1986, p. 13). Período marcado por mudanças 

nas questões sociais, comerciais, culturais e políticos advindos com o crescimento das 

cidades, as associações fraternais, como as confrarias, se expressaram, a partir do século 

XIII, enquanto instituições que caracterizaram este momento histórico (BOSCHI, 

1986). As primeiras associações confrariais tinham como política interna a proposição 

de não criar diferenciações entre os indivíduos, ou seja, uma proposta de equidade entre 

seus membros (VAUCHEZ, 1995, p. 161). Por fim, em consonância com Leonara 

Delfino (2015, p. 21), podemos compreender que essas associações leigas, ao surgir no 

século XIII, fundavam uma família ritual e simbólica, uma vez que se configuravam 

como espaços devocionais, de sociabilidades e de sensibilidades. Todavia, devido 

questões ainda obscuras, o movimento confrarial teve um enfraquecimento, embora 

permanecesse enquanto instituição. Foi entre os século XV e XVI que tais associações 

foram retomadas pela instituição católica, como um instrumento de identidade católica. 

                                                             
1 Graduado e Mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá. Doutorando em História pela Universidade Estadual de 

Maringá e pós-graduando (Lato Sensu) em História, Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Integrante do 

Laboratório de Estudos em Religiões e Religiosidade (LERR/UEM). E-mail: andrerochacordeiro@hotmail.com 
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Observamos que o movimento de renovar as confrarias integrava o processo reformista 

católico, sendo que muitas devoções antigas foram retomadas neste período, dentre elas 

a devoção ao Rosário da Virgem Maria. O “retorno” de tais instituições está relacionado 

com o próprio período histórico ao qual se inserem, ou seja, vislumbra-se que entre os 

século XIV e XVI, a sociedade europeia, vivenciava um período de profundas crises 

sociais, políticas e religiosas, denominada por Jean Delumeau (1967, p. 64) como 

“calamitosa época”. Assim, diante das crises vivenciadas, homens e mulheres da Idade 

Média, buscaram saciar suas necessidades por bens de salvação, para os combates desta 

vida e a do além-mundo (DELUMEAU, 1967; LE GOFF, 2010). As primeiras 

confrarias sob invocação do Rosário da Virgem Maria foram instituídas pelo frade 

dominicano Alano da Rocha, no século XV, nas regiões de Douai e de Colônia. Neste 

mesmo período, o culto mariano ganhou espaço na religiosidade medieval, haja vista 

que a Virgem Maria, configurava-se como uma figura humana que desempenhou uma 

função de suprema importância no plano de salvação do cristianismo, ou seja, Maria 

assumiu, no referido período, a característica de “mediadora” entre Deus e os cristãos 

(MURAD, 2012; BOFF, 2004). No século XVI, diante dos movimento reformistas 

iniciados por Martinho Lutero (1483- 1546), a Virgem Maria torna-se o símbolo do 

catolicismo e o seu rosário seu estandarte, ou seja, Nossa Senhora do Rosário torna-se 

“Senhora dos Sete Mares” (SOUZA, 2002). No que diz respeito aos movimentos 

confrariais, Susana Costa (2009, p. 239) argumenta que “[...] os organismos de carácter 

associativista como as Misericórdias e as Confrarias que, também anteriores a Trento, 

foram um veículo da expressão reformista ao dinamizarem as devoções ao Rosário, às 

Almas do Purgatório e ao Santíssimo Sacramento”, ou seja, constata-se que neste 

período demarcar os espaços religiosos foram um dos mecanismos do movimento da 

Reforma Católica. Ademais, podemos notar que no discurso papal as confrarias 

começam a ganhar lugar de destaque neste período, dentre tais discursos elegemos 

analisar, brevemente, o de Pio V (1566-1572) que por meio da sua linguagem 

autorizada (BOURDIEU, 1998) o papa expressa a defesa da instituição católica que o 

permite falar. A escolha da referida personagem histórica deve-se, entre outras coisas, a 

permanência de Pio V nos discursos da Igreja Católica como grande defensor e 

incentivador da devoção do Rosário, conforme podemos notar na Exortação Apostólica 

Marialis Cultus, de Paulo VI, datada de 2 de fevereiro de 1974. Sucessor de Pio IV 

(1559-1565) e herdeiro direto do Concilio de Trento (1543-1565) Pio V (1566-1572) 

assumiu o papado com a missão de implementar os decretos conciliares na instituição 
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católica. Ao assumir o cargo mais importante da instituição católica, Pio V conservou 

seus hábitos de frade Pregadores e seus costumes alimentares simples (FISCHER-

WOLLPERT, 1999, p. 132; DUFFY, 1998, p. 179). Ao analisar a bula papal de 1569, 

observamos a permanência de um discurso combativo do papa aos dissidentes da crença 

católica comum aos inquisidores, haja vista que antes de assumir o papado Pio V era 

grão-inquisidor de Paulo IV (1555-1559). Na referida bula, o Rosário da Virgem Maria 

foi apresentado como instrumento de combate das diversas heresias da história, sejam 

elas do século XIII – os albigenses – sejam elas do século XVI – o protestantismo e os 

turcos. Assim, no discurso papal a Virgem Maria e o Rosário tornam-se ferramentas de 

refúgio católico para os diversos contextos conturbados, tais como foram os primeiros 

tempos da criação e os vivenciados por São Domingos de Gusmão (PIO V apud DIAS, 

1573, p. 273-276). Desse modo, inserido no contexto de renovação espiritual, Pio V, 

com o objetivo de fortalecer e de angariar inscritos às Confrarias do Rosário da Ordem 

dos Pregadores, oferece aos fiéis cristãos as indulgências e perdões dos pecados. Assim 

como seu predecessor, os perdões e indulgências, Sisto IV (1471-1484) são concedidas 

gratuitamente e em função das práticas e obras cristãs. Aos confrades escritos nas 

associações e confrarias do Rosário, espalhadas pela Europa, condicionados ao 

recebimento do sacramento da eucaristia e rezar um terço do Rosário pela Igreja, o papa 

oferece indulgência plenárias e remissão de todos os pecados. Já aos fiéis que 

realizarem as mesma práticas “[...] nas festas da Ressurreição de nosso Senhor Jesus 

Cristo, e da Anunciação, a Assunção da mesma bem-aventurada Virgem Maria”, são 

concedidos dez anos de perdão dos pecados e outras quarentenas. São oferecidas ainda 

sete anos e outras tantas quarentenas de penitências aos fiéis e aos confrades, homens e 

mulheres, que recitarem um terço do Rosário da Virgem Maria nas celebrações que 

rememoram os mistérios do Rosário (PIO V apud DIAS, 1573, p. 276-280). 

Demonstrando sua intenção de arrebatar fieis para as Confrarias do Rosário, 

observamos que Pio V circunscreve e normatiza a prática da devoção do Rosário em 

espaços eclesiásticos, supervisionados por Ordens Religiosas, como as Confrarias do 

Rosário da Ordem dos Pregadores, na perspectiva de quiçá evitar novos levantes e 

contestações, de leigos e religiosos, como os da Reforma Protestante. Em suma, 

notamos que as devoções marianas contribuíram para dar um novo impulso de 

renovação cristã, de maneira que as confrarias sob títulos marianos configuraram-se 

enquanto espaços privilegiados de sociabilidade católica no discurso eclesiástico. 

Ademais, no discurso de Pio V (1566-1572) as confrarias do Rosário configuraram-se 
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como espaços católicos, reconhecidos pela Igreja e que oferece instrumentos da tão 

almejada salvação. 
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TEOLOGIA CRISTÃ E PSICOLOGIA: O AMBIENTE ACADÊMICO COMO 

ESPAÇO DE DIÁLOGO ENTRE RELIGIÃO E CIÊNCIA 

 

Edilson Soares de Souza.2 

 

Das muitas áreas do conhecimento que exercem influência no contexto social 

brasileiro, duas podem ser destacadas: a Teologia de viés cristão e a Psicologia em 

suas múltiplas formas e Escolas. É possível afirmar que há uma “teologia” que se 

chama popular, constituída a partir das experiências de muitos brasileiros, que 

empreendem uma relação com o sagrado e os seus rituais, tomando como base os 

dogmas do catolicismo romano ou mesmo as divergentes doutrinas dos que se 

percebem protestantes e evangélicos. Mas é possível afirmar de forma semelhante 

que há também uma “psicologia” que se chama popular, assumida e praticada por 

parte da população, que se expressa nas conversas informais, tendo uma aparência de 

legitimidade, sobretudo, diante das perdas, das dores e dos mais variados sofrimentos 

humanos. Desta forma, tem-se uma “teologia” e uma “psicologia” que se originam 

das vivências religiosas e das inquietações do povo brasileiro. Para além da 

manifestação de uma vivência que surge entre os brasileiros, outro saber tem lugar  no 

ambiente acadêmico, constituindo-se num espaço de diálogo entre religião e ciência, 

destacando-se duas áreas do conhecimento formal e institucional: a Teologia Cristã e 

a Psicologia. A presente reflexão tem por objetivo considerar esta última 

possibilidade, tendo no ambiente acadêmico de formação teológica um possível 

espaço para o diálogo entre as duas áreas de produção do conhecimento e da prática 

profissional. Uma questão que pode ajudar na compreensão desta relação é: que tipo 

de Psicologia se mostra relevante quando se considera a formação de profissionais 

nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Teologia? Parte-se do seguinte 

pressuposto: várias disciplinas da área da Psicologia são ofertadas nos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação em Teologia. Desta forma, disciplinas como Psicologia 

Geral, Psicologia da Religião, Psicologia aplicada ao Aconselhamento Pastoral, entre 

outras, além de Grupos de Pesquisas certificados pelos órgãos de fomento podem ser 

identificados nos currículos das Instituições de Ensino Superior (IES). Um exemplo é 

o Grupo de Pesquisa Teologia e Psicologia, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Teologia das Faculdades Batista do Paraná (PPG em Teologia da 

                                                             
2 Doutor e Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Realizou o Estágio de Pós-Doutorado (UFPR) 

pesquisando a relação entre Cristianismo, Psicologia e Cultura no contexto brasileiro. Professor nas Faculdades Batista do Paraná 

(FABAPAR). Coordenador do Grupo de Pesquisa Teologia e Psicologia (FABAPAR/CNPq). Psicólogo Clínico. 
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FABAPAR), também certificado pelo CNPq.3 Uma observação instiga a presente 

reflexão: se há disciplinas de Psicologia na formação superior em Teologia, pode-se 

considerar se toda Psicologia aplica-se a toda Teologia Cristã. Ampliando a reflexão, 

a proposta do presente texto é reconhecer que ambientes acadêmicos de formação em 

Teologia Cristã podem favorecer o diálogo com outras áreas do conhecimento, como 

é o caso da Psicologia, além de refletir sobre que tipo de Psicologia aplica-se aos 

estudos da Teologia Cristã. Se por um lado observa-se a presença da psicologia nos 

estudos da teologia, embora exista certa resistência de determinados segmentos 

religiosos de viés cristão, nota-se que por outro lado a psicologia também se debruça 

sobre questões de ordem religiosa ou mesmo teológica. Também pelo lado de 

determinados segmentos da psicologia nota-se alguma resistência no trato das 

questões que apontam para o sagrado, como se tal temática não fizesse parte do 

discurso do paciente em tratamento psicológico. Neste sentido, algumas 

considerações sobre uma área da Psicologia – a Psicologia da Religião – podem 

ajudar nas considerações que se seguem, indicando que pesquisadores dos fenômenos 

psíquicos também estão interessados nas práticas religiosas e na identificação de 

formas saudáveis ou não de uma experiência de crença ou mesmo de fé espiritual. No 

que pese existir uma clara distinção entre a formação em Teologia e em Ciências da 

Religião, sobretudo, com relação aos objetos de análise e aos interesses profissionais 

destes dois segmentos acadêmicos, nota-se a aproximação entre teologia e religião. 

Paulo Dalgalarrondo lembra com propriedade  “a religião é, seguramente, um objeto 

de investigação dos mais complexos, posto que, como fenômeno humano, é, a um só 

tempo, experiencial, psicológico, sociológico, antropológico, histórico, político, 

teológico e filosófico”.4 Sobre Carl Gustav Jung, reconhecido estudioso do 

psiquismo, acrescentou Dalgalarrondo  “talvez o mais característico da concepção de 

religiosidade em Jung seja a noção de religiosidade como elemento natural do 

psiquismo humano”.5 Outro estudioso que pode ajudar em tal discussão é Geraldo 

José de Paiva, sobretudo, quando apresenta uma distinção entre religião e 

espiritualidade. Para Paiva, “primeiro, por religião entende-se o organizacional, o 

ritual e o ideológico, e por espiritualidade o pessoal, o afetivo, o experiencial e o 

                                                             
3 O Grupo de Pesquisa Teologia e Psicologia, formado e certificado em 2016, publicou uma primeira coletânea intitulada Diálogos  

entre Teologia Cristã e Psicologia, pela Editora CRV, socializando as primeiras pesquisas de seus integrantes. Para outras leituras, 

indica-se: SOUZA, Edilson Soares de. Diálogos entre Teologia Cristã e Psicologia. Edilson Soares de Souza (organizador). 

Curitiba: CRV, 2018. 

4 DALGALARRONDO, Paulo. Religião, psicopatologia e saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 16. 

5  DALGALARRONDO, Paulo. Religião, psicopatologia e saúde mental. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 65. 
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thoughtful; segundo, religião inibe a potencialidade humana, e espiritualidade é busca 

de sentido, de unidade, de conexão e de transcendência”.6 A ideia que remete à 

expressão sentido, partindo da afirmação de Paiva, reforça a compreensão sobre as 

fronteiras entre religião (enquanto Instituição) e espiritualidade (enquanto 

subjetividade). Desta forma, a presente reflexão apóia-se em outro pensador da área 

da psicologia, mas que também dialoga com a teologia. Trata-se de Viktor Emil 

Frankl, pensador dos fenômenos psíquicos e proponente da chamada Logoterapia, 

que em seus pressupostos analíticos buscou entender a importância de sentido que o 

indivíduo pode atribuir à sua existência. No Prefácio de um texto traduzido para o 

português com o título A busca de Deus e questionamentos sobre o sentido, se pode 

ler  “a Psicoterapia e a Teologia, a ciência e a fé combateram ou ignoraram uma à 

outra por tanto tempo e tão inutilmente que chegou o momento de arriscar um 

diálogo aberto entre aqueles que – em suas posições – se esforçam por promover a 

cura ou a salvação do homem”.7 No Prefácio, assinado por Frankl (pensador do 

psiquismo humano) e Lapide (professor e doutor de Teologia Judaica), é possível 

visualizar, parcialmente, algumas possibilidades de diálogo entre Teologia e 

Psicologia. Respondendo, parcialmente, à questão levantada, entende-se que uma 

tipologia de Psicologia que se aplica aos estudos da Teologia pode ser caracterizada 

pelas vertentes que se abrem e se permitem compreender o efeito do sagrado, dos 

rituais e da influência das instituições religiosas no desenvolvimento e no 

aprimoramento do psiquismo humano. Afinal, como afirmam Farris e Sathler-Rosa, a 

“religiosidade pode ser fator de saúde ou não, mas não necessariamente é expressão de 

insanidade mental. A fé religiosa tem o potencial de trazer serenidade e felicidade 

autêntica aos humanos e, ademais, pode ser força inspiradora de transformação 

cultural”.8 Desta forma, Teologia e Psicologia podem se aproximar e dialogar, 

objetivando o desenvolvimento humano, além do progresso saudável da sociedade 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Teologia Cristã e Psicologia; Formação acadêmica em Teologia; 

Diálogo entre Teologia e Psicologia. 
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“UM PADRE MORRE, MAS NÃO MORRE A RELIGIÇÃO” 

Euclides Marchi9 

 

“Um padre morre, mas não morre a religião”. Esta teria sido a última frase proferida 

pelo Padre Francisco da Costa Pinto, após ser atingido por um tiro que o levaria à 

morte. Esta pesquisa, embora tenha como premissa o assassinato ocorrido às 21 horas 

do dia 19 de abril de 1900, na cidade da Lapa, no Paraná, persegue dois objetivos: o 

primeiro trata de entender e analisar a morte do vigário, especialmente a partir do 

inquérito policial e da imprensa, com destaque para os jornais “A ESTRELLA” e o 

Diário da Tarde e o segundo aponta algumas questões sobre as conclusões do inquérito, 

sobretudo quando, no contexto do ocorrido, se pensa na formação recebida pelo padre 

Pinto no seminário de São Paulo. Naquela noite, como ocorria com muita frequência, o 

vigário da Paróquia de Santo Antônio, despedia-se dos amigos na farmácia de Olympio 

Westphalen e dirigia-se para a sua casa para o costumeiro descanso, quando, conforme 

relata o jornal A ESTRELLA, “a uns quinze metros de distância da sua residência fora 

surpreendido por um suposto matador que, fazendo uso de arma de fogo, contra ele 

desferira um tiro que lhe causara profundo ferimento e o levaria à morte”. O mesmo 

jornal ainda destaca que “apesar de muito avisado de que se acautelasse contra os seus 

inimigos, o vigário voltava só para casa, quando a bala traiçoeira lhe atravessou o peito 

quase de lado a lado”. Ao médico que o atendeu e a alguns amigos que lhe prestaram 

socorro, Padre Pinto ainda teve tempo de dizer que não conseguira identificar o 

assassino, mas que se tratava de um homem vestindo um pala, mulato, baixo e 

encorpado e que logo após alvejá-lo saíra em disparada. Apesar dos esforços dos 

médicos Dr. J. J. de Carvalho e do Dr. Mendes Ribeiro, o paciente não resistiu e veio a 

falecer no início da noite do dia seguinte, não sem antes “Por diversas vezes, ter dito em 

voz alta que perdoava de coração os seus algozes e ter pedido perdão a quantos podia ter 

ofendido”. Antes de detalhar o assassinato e o inquérito policial, cabem algumas 

considerações sobre o personagem desta pesquisa e o contexto em que o fato ocorreu. 

Afinal, assassinar um padre é uma história pouco comum. Nascido na cidade de 

Antonina, no litoral do Paraná, em 1865, órfão de pai aos quatro anos, viveu sob os 

cuidados da mãe e do tio paterno (capitão Francisco da Costa Pinto). Fez seus estudos 

primários na cidade natal e depois na vizinha cidade de Morretes. Aos 17 anos sentiu-se 

atraído pela idéia de ser sacerdote e ingressou no Seminário Diocesano de São Paulo, 

                                                             
9 Professor Aposentado do Departamento de História da UFPR 
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fundado por Dom Antônio Joaquim de Melo, e considerado um dos principais centros 

de formação do clero brasileiro na segunda metade do século XIX. Lá estudou e lá 

absorveu os princípios e as orientações de um catolicismo romanizado (ou 

“ultramontano” como querem alguns), até ser ordenado sacerdote em 1889, com apenas 

23 anos de idade. Após a ordenação voltou ao Paraná e atuou como vigário adjunto da 

Capital. No entanto, seu desejo era trabalhar em São Paulo e para lá voltou logo em 

seguida. Novos fatos foram se sucedendo tais como a criação da diocese de Curitiba, em 

1892, e a posse de Dom Jose de Camargo Barros como primeiro bispo diocesano, em 

1894. Neste mesmo ano aceitou o convite do bispo para exercer seu ministério 

sacerdotal em Curitiba e, conforme consta da abertura do livro Tombo, em 04 de 

outubro de 1895 assumiu o posto de vigário na paróquia de Santo Antônio na Lapa. A 

cidade ainda convivia com os danos provocados pelo maior confronto armado ocorrido 

na Revolução Federalista. As paredes da Igreja Matriz de Santo Antônio, que serviram 

de fortaleza durante os 26 dias do cerco dos federalistas, ainda ostentavam as marcas 

das balas e das bombas disparadas no confronto e a sacristia servia de túmulo aos restos 

mortais do General Ernesto Gomes Carneiro, morto em decorrência dos ferimentos 

ocasionados em combate. Além das marcas deixadas pela Revolução, Padre Pinto, ao 

assumir a paróquia, encontrava uma sociedade dividida entre pica-paus e maragatos, 

desestruturada pela violência e por atitudes de vingança entre os militantes de ambos os 

lados. Ele ainda teve que conviver com as animosidades entre as famílias dominantes 

entre elas Braga e Lacerda, em especial devido aos posicionamentos adotados durante a 

Revolução. Por sua vez, a Paróquia de Santo Antônio da Lapa (como a maioria dos 

templos religiosos e capelas da diocese Curitiba) convivia com uma histórica e marcante 

pobreza material e, no aspecto espiritual, embora a esmagadora maioria dos lapianos se 

declarasse católica, poucos demonstravam real apreço pelos rituais religiosos ou se 

submetiam aos ordenamentos da instituição. Como informa o Padre Pedro Fedalto, mais 

tarde bispo da Arquidiocese de Curitiba, “Em 1894, ao tomar posse da paróquia o Pe. 

Francisco da Costa Pinto, desoladora era a vida espiritual. Apenas 4 ou 5 pessoas 

assistiam à Santa Missa aos Domingos e dias santificados” (FEDALTO: 1958, 59). Em 

contraponto, quando do assassinato o jornal A ESTRELLA informava “quão propero 

era e é o estado daquela paróquia depois que o Revmo. Padre Pinto ficou dela 

encarregado. É tão prospero e consolador hoje, quão triste era quando aqui chegou ele, 

logo após os lutuosos tempos da revolução e do cerco daquela cidade”. As artimanhas 

da política, as dificuldades materiais da paróquia e as espirituais dos paroquianos não 
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desestimularam o recém-nomeado pároco que, de acordo com os registros da época, 

mostrara-se um pastor ativo, dedicado e cumpridor dos deveres religiosos. Querido 

pelos mais devotos, despertara a ira e a desconfiança dos adversários da catolicidade e 

dos anticlericais. Acusado de ter-se envolvido com a mulher do suposto atirador, um 

julgamento nada convincente, os autos de um inquérito mal estruturado, deram como 

causa de sua morte a vingança do marido da tal mulher que, supostamente, teria sido 

molestada pelo Padre Pinto. Na realidade, o histórico do sacerdote, sua formação 

“ultramontana”, sua rigidez com os rituais de uma Igreja em pleno processo de 

reformulação e a dedicação às atividades paroquiais sugerem que outras tenham sido as 

causas do assassinato. Ele pertencia à nova geração de padres formados na segunda 

metade do século XIX, nos seminários de tradição tridentina, fundados por bispos 

conservadores e pró-Roma e que primavam pelo rigor espiritual e pela preparação 

intelectual, pela ordenação de sacerdotes submissos e obedientes aos superiores 

hierárquicos e, sobretudo, dedicados à instituição, à observância da castidade e do 

celibato. A análise do inquérito policial também revela que, muito provavelmente, Padre 

Pinto pagara com a própria vida o esforço para mudar os costumes da sociedade, dos 

católicos e dos cidadãos da Lapa. Combativo e polemista não se acovardara frente aos 

ataques dos adversários da Igreja. Suas missas, muito frequentadas, e seus sermões 

apreciados e comentados pelos católicos de toda a circunvizinhança, inclusive na 

capital, passaram a ser vistos com suspeita por seus adversários, em especial os maçons 

e os anticlericais. Teria sido este um dos motivos do assassinato? Teoricamente, tudo 

sugere que um sacerdote formado nos rigores de uma Igreja romanizada ou 

ultramontana, seria tão pouco prudente ou haveria cedido tão facilmente aos apelos da 

“carne” ou do sexo e ter-se-ia exposto a riscos tão evidentes, numa paróquia que, 

mesmo de maioria católica, também abrigava inimigos declarados da Igreja. Disputas 

entre anticlericais e ultramontanos, intrigas entre o clero e a maçonaria, com muita 

frequência ocupavam espaços nos jornais, nas revistas e nos sermões na sede da diocese 

e nas paróquias da Curitiba do final do século XIX. Constatada a morte e abstraída toda 

a comoção dos rituais das exéquias, cabe apenas detalhar que o corpo do padre fora 

trazido para Curitiba e a Diocese assumiu a coordenação do cerimonial do velório e do 

sepultamento. Causa certa surpresa o fato do corpo não ter sido enterrado na própria 

Lapa e sim, no cemitério municipal, em Curitiba. O que se observa pelas notícias é que 

tanto na Lapa quanto em Curitiba, a morte, especialmente por ter sido um assassinato, 

mobilizou uma grande massa popular e, no desembarque na estação do trem em 
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Curitiba, estiveram presentes, além do clero da capital, o bispo diocesano Dom José de 

Camargo Barros e o representante do Governador do Estado. Conforme relatos da 

imprensa, o féretro foi acompanhado por grande multidão tanto nos rituais na Catedral, 

quanto no cortejo até o cemitério, confirmando a imagem de um vigário zeloso, 

generoso e intrépido que o Padre Pinto representava. Curiosamente, sobre o assassinato 

pairou um silêncio que, para o historiador, torna-se motivo de muita apreensão e 

curiosidade. Padre Pinto nos cinco anos e alguns meses que estivera à frente da paróquia 

de Santo Antônio revelara um típico vigário romanizado, submisso a todas as 

orientações do Bispo Diocesano, cumpridor das orientações da Igreja, detalhista nos 

registros das suas atividades no livro Tombo, voltado com toda a dedicação à pregação, 

ensino do catecismo, à organização de associações católicas, zeloso com os sacramentos 

como batismo, matrimônio e eucaristia. Ao consultar o Livro Tombo da Paróquia de 

Santo Antônio da Lapa, observa-se que Padre Pinto trabalhou com muito empenho em 

todos os quesitos que diziam respeito tanto à matriz como às capelas a ela vinculadas. 

Qualquer mudança ou ação que fosse necessária solicitava formalmente e por escrito 

autorização ao bispo diocesano, tudo devidamente registrado nas páginas do Livro 

Tombo aberto por ele em 1895. Portanto, nota-se, pelos registros, que desde que 

assumira a paróquia se comportara como um pároco extremamente dedicado aos seus 

fiéis, e, ao mesmo tempo, submisso à autoridade maior da diocese. O assassinato teve 

ampla repercussão na imprensa do Paraná e também em vários jornais do país. 

Evidentemente o maior destaque foi dado pelo jornal A ESTRELLA. “Organ Catholico 

hebdomadário”. Este jornal representava a voz da Diocese e dos católicos de Curitiba, e 

narrava a morte como um ato traiçoeiro. Nas sucessivas edições, além de descrever a 

desolação dos paroquianos fala em “horrendo crime” cometido contra o “zeloso” 

vigário, dava ênfase ao assassinato e usa o termo “inimigos” (no plural), o que mostra 

que mais do que uma pessoa poderia estar interessada na execução do padre. Fala em 

“bala traiçoeira”, portanto, o atentado teria sido praticado como uma forma de traição. 

Mas o mais instigante é o uso do “plural”, quando se refere aos “assassinos” e aos 

“inimigos”, e conclui que “os seus inimigos já se alegravam pelo desaparecimento do 

sacerdote intemerato e intransigente no cumprimento do dever que jamais consentiu em 

aviltar a sua dignidade sacerdotal”. Nas entrelinhas, e as entrelinhas são muito 

importantes, fica evidente que o Padre Pinto era um sacerdote zeloso e que seu zelo 

incomodava a alguns poderosos da sociedade da Lapa. A sua forma de agir, a sua visão 

de catolicismo e o seu empenho na implantação dos rituais da Igreja atraíam o povo 
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católico e devem ter criado sérios constrangimentos aos seus adversários que, de certa 

forma, sentiam seu poder ameaçado pela presença do padre. Um detalhe publicado pelo 

jornal A ESTRELLA torna este assassinato bastante intrigante. Textualmente lê-se: 

“Muito trabalharam o Dr. Chefe de Polícia e outras autoridades. Os criminosos são 

conhecidos. São os que desde o momento do crime a voz publica designou: chamam-se 

Thomaz Vaz e Jose Luiz. A policia até agora não conseguiu captura-los. Consta porem, 

que os miseráveis assassinos não passam de meros capangas assalariados. Esperamos 

que a justiça terá a força necessária para prender os indigitados mandatários do crime 

horrendo” (A ESTRELLA, 29 de abril de 1900: 2). E se os assassinos não passavam de 

“capangas assalariados”, sugere que outros seriam os mandantes do crime. Isso, de certa 

forma, remete ao texto anterior no qual se insiste em dizer que o padre perdoava os 

assassinos e pedia perdão aos seus possíveis adversários. Além disso, levanta certa 

suspeita de que, realmente, o trabalho realizado pelo Padre Pinto na Paróquia da Lapa 

estaria incomodando mandatários locais que, provavelmente, não concordavam com o 

seu modo de agir. Nos jornais qualificados como laicos cabe destacar a forma discreta 

como o assassinato fora retratado pelo Jornal A REPUBLICA – Orgão do Partido 

Republicano Federal, de Curitiba. Adversário do clero e anticlerical, apenas publicou a 

notícia na secção Notas Policiais no dia 21 de abril, em termos absolutamente técnicos e 

formais. Já o jornal DIÁRIO DA TARDE, deu grande destaque à notícia, repercutindo 

quase os mesmos conteúdos do jornal católico A ESTRELLA, cobrava das autoridades 

maior empenho na apuração do fato e o esforço para que o crime não ficasse impune. 

Também insinua que o assassinato fora resultado das “dissenções e luctas de toda a 

espécie em má hora fomentadas na Lapa” e da “paixão acirrada por ódios antigos”, 

indicando que o crime, possivelmente, esteve ligado à situação política e aos embates 

entre o Padre Pinto e os representantes do poder local. A morte do Padre Pinto 

repercutiu em alguns jornais de outros estados, como o JORNAL DO BRASIL – Rio de 

Janeiro, o jornal O ESTADO DO ESPIRITO SANTO – Orgão do Partido Constructor 

Autonomista, o Jornal GAZETA DE MINAS, jornal PACOTILHA – JORNAL DA 

TARDE – do Maranhão. Além de toda a repercussão da imprensa esta pesquisa também 

analisa os procedimentos das autoridades policiais e jurídicas. O processo na sua 

integralidade parece ter desaparecido. Restam algumas partes das quais se pode extrair 

informações relevantes sobre os procedimentos adotados pela justiça e pelo polícia da 

Lapa e de Curitiba. O jornal A ESTRELLA fora muito direto ao nominar os criminosos 

(“chamam-se Thomaz Vaz e José Luiz”) e ao qualificá-los como meros capangas 
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assalariados. Portanto é de se supor que todo o processo ocorresse tendo como 

indiciários os dois nomes citados pelo jornal e que provavelmente seriam de 

conhecimento da população da Lapa e das autoridades policiais. Interessante observar 

que mesmo no leito de morte, o Padre Pinto também fora ouvido pela polícia da Lapa, 

logo após a ocorrência do atentado. Ele próprio descrevera o fato, sendo que sua 

narrativa fora usada em todas as notícias. Consta ainda que a Justiça Publica da Lapa, 

nos autos do processo crime, propôs como denunciados Thomaz Rodrigues Vaz e José 

Luis como supostos autores do assassinato. No entanto, o Juiz de direito da Comarca da 

Lapa, Doutor Antonio Cardoso Gusmão, após análise dos depoimentos das testemunhas, 

em 28 de julho de 1900, proferiu a sentença dizendo que ela “resultou da convicção 

inabalável da inexistência, sequer, de provas indiciárias suficientes ao decreto de 

pronúncia dos denunciados Thomaz Rodrigues Vaz e José Luis”. Em vinte e cinco de 

outubro de 1901, abriu-se o inquérito policial a partir do pedido de Thomaz Vaz e José 

Luis que apresentaram nova versão do fato, fundado em conversa ouvida na casa de 

comércio de João dos Santos, e relatavam que o assassino de Padre Pinto fora Eugenio 

de Paula que falecera num acidente, na ponte do Pangaré. Arrolaram várias 

testemunhas, deram procuração para que o advogado os representasse e adotasse todos 

os procedimentos legais. Deste inquérito, das oitivas testemunhais, surgiu a nova versão 

do assassinato. Eugenio de Paula assassinara o Padre Pinto, motivado pelo fato do padre 

ter, “no confessionario, procedido mal para com sua mulher”. Essa mesma versão fora 

confirmada por todas as testemunhas, inclusive pela própria esposa que acrescentara que 

este assédio se repetira por três vezes e em locais e cenários diferentes. A versão 

testemunhal torna-se instigante porque somente após a morte, por afogamento, de 

Eugenio de Paula – em situação bastante suspeita – o fato veio a público. Além disso, 

cada testemunha fez seu relato sem que nenhuma autoridade presente fizesse qualquer 

pergunta, mesmo para a esposa do tal assassino que dava detalhes sobre as ocorrências 

de assédio feitas pelo Padre. Ao historiador fica a dúvida sobre a lisura do inquérito, 

uma vez que muitos pontos ficaram absolutamente obscuros. Desta forma, como o 

padre estava morto e o assassino também e tendo em vista não haver maiores 

contestações, o inquérito acabou arquivado e o processo entrou na fase do 

esquecimento. A pergunta que resta e que continua como objeto de pesquisa é: Um 

padre fiel aos princípios da romanização, formado nos moldes dos ditames da reforma 

católica implantada a partir da segunda metade do século XIX, zeloso com os deveres 

aprendidos no seminário “ultramontano” de São Paulo, descrito com todos os adjetivos 
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abonadores pela imprensa da época, ter-se-ia deixado seduzir pelos apelos da carne e 

pelas tentações do sexo? Até o presente momento parece pouco provável. Como a 

pesquisa está em andamento, buscar-se-ão novas evidências e novos dados sobre este 

que, ao que tudo indica, teve forte motivação política, inclusive para um possível 

forjamento de um inquérito policial. 

 

Palavras-chave: Igreja Católica, Paróquia da Lapa/PR, Romanização, Anticlericalismo, 

Assassinato. 
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VIDA EM COMUNIDADE: O SURGIMENTO DA MISSÃO EVANGÉLICA 

BETÂNIA NO BRASIL 

 

Grazielle Silva de Carvalho Abreu10 –  

Marlon Ronald Fluck11 

 

Esta pesquisa aborda as marcas de missão, comunidade e serviço no surgimento e 

expansão da Missão Evangélica Betânia (MEB), uma organização que teve sua origem 

nos EUA e que atua no Brasil desde o ano de 1963, através da qual muitas atividades 

desenvolvidas demonstram sua versatilidade, relevância e contribuição nos âmbitos 

social, educacional e religioso.  

O início dos trabalhos no Brasil ocorreu nas proximidades da então vila de Altônia, há 

80 Km de Umuarama, no noroeste do Paraná. Entretanto, para encarar o desafio os 

missionários que ali chegaram precisariam contar com outros aportes que viabilizassem 

o estabelecimento de sua missão além da fé que demonstravam, bem como superar 

algumas dificuldades como a localização, locomoção e, mais tarde, o estabelecimento 

de uma base missionária em um local fechado pela mata. 

Para a pesquisa, partiu-se de uma análise com base documental e bibliográfica, a fim de 

demonstrar como os ideais que marcam o início e desenvolvimento da MEB revelam 

um caráter empreendedor e ao mesmo tempo altruísta, compondo-se em um grande 

desafio em favor da fé. Entretanto, para uma melhor compreensão de como esta 

organização surgiu no Brasil, faz-se necessário abordar a sua origem nos EUA.  

A pesquisa está dividida em três sessões. A primeira sessão aborda a origem da MEB 

nos EUA, quando cinco jovens casais, impelidos a fazerem algo mais relevante em 

missões, uniram-se vendendo as suas casas e passaram a ter tudo em comum. Assim, as 

cinco jovens famílias mudaram-se para uma casa de 30 quartos no sul de Minneapolis 

em 1945, mas foram recebendo tantas outras pessoas que queriam fazer parte do 

projeto, que logo no próximo ano, em 1946, adquiriram um sítio no qual construíram 

dois pavimentos que seriam ocupados por eles dois anos mais tarde. Desse modo, em 

1948 foi fundada a Bethany Fellowship (MARQUES, 2013). 

Este grupo foi liderado pelo Pr. Theodore Adolf Hegre (1908-1984), popularmente 

conhecido como Ted Hegre, que motivou o grupo a partir de sua visão, que era enviar e 

sustentar 100 missionários para o mundo. A congregação em que ele pastoreava, a 

                                                             
10 Faculdade Teológica Betânia 

11 Faculdades São Braz 
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Bethany Chapel, havia acolhido o desafio e após um período de oração, os casais 

iniciaram seus trabalhos e pouparam dinheiro, esforços e realizavam orações e estudos 

bíblicos com a finalidade de cumprir esta visão missionária (DUGAN, 2017). 

Dentre os ensinamentos de Hegre sobressaia aspectos de uma doutrina que prezava por 

uma vida de santificação e renúncia do “eu” a fim de levar cabalmente o cumprimento 

do seu entendimento da vontade de Deus. Dentro da visão missionária, a Bethany 

Fellowship tornou-se um centro de treinamento missionário e também o local que 

abrigava a comunidade, sua congregação e os negócios que os sustentavam 

(MARQUES, 2013). 

A segunda sessão busca descrever o estabelecimento da Betânia no Brasil, que 

viabilizou-se a partir da visita à igreja da Bethany, de um missionário que atuava em 

terras brasileiras, Maurício Sand. Ele compartilhou à igreja e aos alunos do Bethany 

Missionary Training Center sobre o seu projeto em execução, a missão Co-Laboradores 

do Brasil, que visava levantar recursos para missões através do cultivo da terra, a fim de 

atrair mais investidores. Três casais de alunos, Paulo e Joana Mckaughans, Judite e 

Willy Harder, e Ricardo e Carmen Craven, ficaram tocados pela apresentação que ele 

realizou sobre a região paranaense onde se encontrava a fazenda e sentiram-se 

impelidos para vir ao Brasil. Eles trabalhariam com esta missão, mas ficariam à 

disposição da Missão Betânia para recrutamento quando esta achasse pertinente 

(DUGAN, 2017). 

Tendo chegado ao Brasil, trabalharam na missão Co-Laboradores do Brasil, nas 

Fazenda Santa Fé e Ouro Verde, no noroeste do Paraná, com plantio de café e dois anos 

mais tarde, em 1963, compartilharam com Hegre sobre o desejo de discipular e cuidar 

dos que estavam se convertendo. A partir de então, foi firmada a organização “Betânia 

do Brasil” (DUGAN, 2017). 

A Betânia foi construída ao longo da estrada para Ouro Verde. Enfrentaram muitos 

desafios, pois a terra estava tomada pela selva e a vida teve início em condições 

rudimentares. À semelhança do que ocorreu nos EUA, os três casais uniram seus 

esforços e tudo o que tinham, e realizaram a construção das casas e da pequena igreja.  

Entretanto, em pouco tempo foram recebendo mais missionários e a comunidade foi 

estabelecendo-se e se estruturando, de modo que a população recebia através da missão, 

outras assistências, como odontológica e hospitalar. Concomitantemente, estabeleceu-se 

o curso de teologia, tendo sua primeira turma no final da década de sessenta (VISIOLI, 

31). 
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Na terceira e última sessão, visa descrever a expansão, que pode ser notada em sua ata 

do dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro, quando os membros 

da Missão Evangélica Betânia no Brasil aprovaram o estatuto no qual foram 

estabelecidas as atividades a serem promulgadas pela MEB, que versavam sobre as 

finalidades de pregação do Evangelho, treinamento, ensino da Palavra e atividades 

sociais, prevendo ainda a instituição, organização e manutenção de igrejas, seminários, 

institutos bíblicos e cursos de treinamento, mas também sobre a fundação de orfanatos, 

clínicas hospitalares e dentárias, entre outros (Ata, 1974). 

De acordo com Visioli (1988, p. 50) “através da especificidade étnica – religiosa, e a 

união entre os sócios, o processo de formação de missionários permitiram o crescimento 

expansionista, econômico, cultural e religioso da MEB”. Assim, os missionários da 

Missão Evangélica Betânia, através de um ideal comum e a vida em comunidade 

reuniram os interesses em prol da fé que professavam e se estabeleceram no Brasil 

cumprindo sua tarefa missionária. 

Desse modo, com o início do trabalho em Altônia, foram viabilizados outros trabalhos 

da MEB em outros locais do país, contando com subsídio da sede norte-americana. Em 

1964, outros missionários foram enviados e implantaram a Editora Betania em Belo 

Horizonte, e, em 1969 teve início o Seminário Evangélico Betânia (SEB) em Coronel 

Fabriciano-MG. Em 1983, o Recanto da Paz foi criado para abrigar mães solteiras na 

cidade de Curitiba-PR. Novos seminários e institutos bíblicos foram fundados, como o 

CENTREMIB em Camaquã-RS (1984), O SEB em Porto Velho-RO e o SEMIBC em 

Curitiba-PR (1999).  

A organização está em constante crescimento e, além dos projetos supracitados, houve 

ainda outros. Atualmente, também conta com uma Junta de Missões – JUMIB, fundada 

em 1984, que apoia e dá assistência a missionários transculturais, uma faculdade 

teológica – FATEBE, credenciada em 2014, que oferece curso superior em teologia, 

reconhecido pelo MEC, e um ministério de acolhimento e renovação para pastores e 

líderes (BETAMAR), fundado em 2004, entre muitos outros trabalhos direta ou 

indiretamente viabilizados pela MEB (DUGAN, 2017). 

Sendo assim, a pesquisa evidenciou, do início à expansão da MEB no Brasil, o espírito 

empreendedor dos missionários, que, ao viver em comunidade, difundiam seus ideais de 

serviço e cooperação, de modo a atingir sua missão e difundir seus valores.  

 

Palavras-chave: Betânia. Missões. Teologia. Serviço. Comunidade. 
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OS ESPAÇOS SAGRADOS, A ARTE E AS EMOÇÕES: A EXPERIÊNCIA 

RELIGIOSA DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL 

 

Marcia Alves Soares da Silva12 

 

As experiências religiosas são estruturadas por diferentes práticas, manifestações, 

simbolismos e outros elementos que conferem a singularidade e importância do sagrado 

para a sociedade. Essas estruturas são tanto de natureza material, quanto simbólica. 

Acreditamos que as múltiplas manifestações da religião, com seus rituais, símbolos, 

datas significativas, preceitos, experiências de fé, são envolvidas por determinadas 

emoções. Os espaços sagrados possuem um relevante papel na experiência emocional 

das comunidades religiosas, em que há um aspecto emocional da experiência do sagrado 

que configura o sentimento religioso. Nesse sentido, com base numa perspectiva 

geográfica e numa discussão teórica e conceitual acerca das emoções, discorremos a 

experiência religiosa da Igreja Messiânica Mundial, discutindo a relação da arte e da 

religião que estruturam a Igreja à luz da filosofia das formas simbólicas de Ernst 

Cassirer (1847-1944). O intuito é refletir os espaços sagrados como espaços emocionais, 

contribuindo para a recente discussão da Geografia das Emoções, cujo foco é debater os 

fatos emocionais também como fatos espaciais, dando espaço para uma Geografia 

sensível, com foco na (inter)subjetividade da condição e da cultura humana. 

A religião é uma importante prática que estrutura a sociedade, fundamentada numa 

espacialidade e numa temporalidade, na materialidade e na imaterialidade, na fé e na 

institucionalização. As práticas religiosas orientam os crentes, dão sentido e significado 

à sua vida cotidiana e são parte do mundo da cultura. É possível refletir sobre esse 

assunto a partir de diferentes perspectivas. Nosso intuito aqui, é compreender a religião 

como forma simbólica, funcionando como mediação da nossa relação com o mundo, 

sendo parte ainda da experiência emocional que tecemos com esse mundo. 

A arte também se configura um elemento relevante na relação com o sagrado, já que 

aparece em diferentes elementos simbólicos, em que as cores, a materialidade, os sons, 

os simbolismos, compõem a estética religiosa. Nesse sentido, a arte também qualifica a 

experiência emocional nos contextos religiosos, podendo ser compreendida também 

enquanto forma simbólica que possibilita o acesso ao conhecimento e à consciência. 
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As emoções são situadas, isto é, elas são evocadas em determinados contextos, como 

nos espaços sagrados. Os espaços sagrados inspiram experiências religiosas entre os 

participantes e possuem uma relevante capacidade afetiva para facilitar encontros 

emotivos, porque funcionam como espaços de coesão de uma prática religiosa. Tais 

espaços têm uma capacidade significativa para moldar nossas emoções e estruturar 

nossas experiências religiosas (FINLAYSON, 2012).  

Nesse sentido, nos propomos a refletir teoricamente e conceitualmente a relação da 

religião, dos espaços sagrados, da arte e das emoções, contribuindo para a recente 

discussão que se intitula como Geografia das Emoções. Tal reflexão tem como foco a 

experiência religiosa da Igreja Messiânica Mundial, fundada no Japão em 1935 por 

Mokiti Okada (1882-1955) – o Meishu-Sama –, cuja base está na tríade Verdade-Bem-

Belo, que estruturam o “Paraíso Terrestre” idealizado pelo fundador. A construção dos 

protótipos do Paraíso Terrestre – os Solos Sagrados, a valorização da Natureza para a 

elevação espiritual, a apreciação das obras de Arte como parte da experiência estética do 

ser humano no alcance da felicidade, a purificação do espírito através da imposição 

pelas mãos da luz divina – chamado de Johrei – e o consumo de alimentos baseado na 

Agricultura Natural são elementos que estruturam a religião messiânica. 

A experiência religiosa da Igreja Messiânica Mundial inclui além da religião, a arte, 

dando importância para diferentes dimensões dos sentidos, não somente a visual, como 

o templo no formato arquitetônico típico japonês, os ideogramas japoneses inscritos nas 

paredes, a decoração com os arranjos florais – a Ikebana Sanguetsu, as cores do 

santuário, mas também com os sons que compõem a atmosfera religiosa. 

Tendo como base a experiência vivenciada em trabalhos de campo realizados na Igreja 

Messiânica Mundial do Brasil nas cidade de Curitiba - PR e no Johrei Center na cidade 

de Ponta Grossa - PR, buscamos contribuir para os estudos já consolidados sobre 

religião na Geografia, buscando incorporar a dimensão emocional para refletir sobre os 

espaços sagrados. Assim, nos propomos a pensar uma Geografia das Emoções das 

experiências religiosas com base numa discussão sobre a questão simbólica em Ernst 

Cassirer. 

Os espaços sagrados propiciam encontros emocionais, com um elo em comum: a fé. 

Transcendem a questão material e se tornam relevantes para os crentes por aquilo que 

não é tangível, que não se pode ver ou quantificar: são as crenças, a devoção, as 

experiências de fé que sustentam esses espaços e são mediação da relação entre os 

membros e todo o contexto religioso. 
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A Igreja Messiânica Mundial busca abarcar todos os campos da atividade humana, 

aliando progresso material e progresso espiritual. Para Meishu-Sama (2007), o Senhor 

da Luz, fundador da religião messiânica, as religiões são a base do viver, possibilitando 

a salvação do espírito e salvação da matéria. Contribuem ainda para as pessoas 

construírem seu maior desejo: alcançar a felicidade.  

A forma de alcançar a felicidade é lutar pelo bem-estar do próximo e dar alegria às 

pessoas. Esses sentimentos envolvem as pessoas em forma de luz, e elas, então, se 

tornarão cada vez mais virtuosas. “[...] nossa felicidade depende de fazermos os outros 

felizes” (MEIS U-SAMA, 2007, p. 39). Meishu-Sama acredita que os membros que 

ingressam na Igreja Messiânica vão sendo purificado espiritual e fisicamente, 

libertando-se pouco a pouco da pobreza e dos conflitos. Os relatos e as experiências de 

fé revelam a crescente felicidade dos fiéis. 

Para Meishu-Sama (2007) o Paraíso Terrestre é o mundo dos felizes, livre de pobreza, 

doenças e conflitos. O Senhor da Luz criou os “Protótipos do Paraíso Terrestre” no 

Japão, que se expandiram para a Tailândia e o Brasil. “Se considerarmos que o Paraíso 

Terrestre é Mundo dos Felizes, concluiremos que, o lugar onde as pessoas se reúnem e 

se tornam felizes, está estabelecido o Paraíso Terrestre” (MEIS U-SAMA, 2007, p. 

45). 

O Paraíso Terrestre é o mundo do Belo, é a beleza dos sentimentos, o belo espiritual, 

que deve ter a harmonia da beleza natural e da beleza construída pelas pessoas. Por isso, 

Meishu-Sama valoriza a arte (literatura, pintura, música, teatro, cinema e outras artes) 

como possibilidade de elevação espiritual e uma forma de se aproximar de Deus. Para 

ele, há uma ligação espiritual entre o artista e o apreciador das obras de arte, em que a 

religião é como mãe da arte.  

A purificação do espírito, nesse sentido, está ligado também com a apreciação das obras 

de arte. As obras de arte despertam no artistas e no espectador, sentimentos de elevação, 

que fazem parte do mundo da cultura. A elevação pode ser compreendida como forma 

de conhecimento, que é ressignificado à medida que temos contato com a arte e elas nos 

emociona. A arte é isso: o (f)ato de nos emocionar. 

A arte tem como missão enobrecer os sentimentos das pessoas, enriquecendo-lhes a 

vida e proporcionando-lhes alegria e sentido, e poderia estar presente na apreciação das 

flores, na primavera, nas paisagens marítimas e campestres, o que representa o Belo na 

tríade Verdade-Bem-Belo como essência da religião messiânica. Meishu-Sama (2007) 

afirma que a consciência do Belo é o “que de melhor existe para a elevação dos 
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sentimentos humanos. Esse é um dos motivos pelos quais sempre incentivamos a Arte”. 

 

[...] sempre que caminhamos pela cidade, sinto que, se não 

houvesse lojas, residências e prédios ao redor, e eu não pudesse 

ver o verde das árvores da rua ou dos jardins, mas apenas uma 

parede semelhante à de um presídio de uma cor sombria, 

prolongada em linha reta, talvez eu não suportaria andar sequer 

alguns quarteirões. Assim, a bela visão proporcionada pelo rico 

colorido das casas, pelas diferentes feições e expressões das 

pessoas, com sua maneira característica de se vestir e andar - a 

exuberância dos jovens exibindo a moda; as pessoas de idade, os 

recém-chegados do interior – enfim, os infinitos encontramos, 

cada um com algo interessante, é que nos permitem andar pela 

rua sem nos entediar. Quando nos distanciamos da cidade, 

dentro de um ônibus ou de um trem, não ficamos cansados, 

porque a paisagem variada – montanhas, rios, plantas, árvores e 

plantações – nos faz passar o tempo. Além do mais, as diversas 

transformações ocasionadas pelo clima das estações enriquecem 

nosso sentimento. O mundo é realmente uma arte criada pela 

Natureza e pela mão do homem. É por isso que vale a pena viver 

(MEISHU-SAMA, 2007 [1952], p. 56-57). 

 

Na visão de Meishu-Sama, a arte deve ser de nível elevado, portanto, o artista deve ter 

consciência de sua responsabilidade, porque ele é um orientador espiritual da sociedade. 

No Paraíso terrestre, todas as artes estarão reunidas. Por isso, ainda em vida, o fundador 

idealizou o Museu de Belas-Artes (MOA), em atividade até hoje na cidade de Atami, 

Japão. A escolha do lugar para a construção do protótipo do Paraíso Terrestre e o Museu 

de Belas Artes se deu prezando a aliança entre a beleza natural do lugar e a beleza 

construída pelos membros. Os jardins, as fontes termais, as flores, a qualidade do ar e da 

água, a facilidade de acesso, são alguns dos elementos importantes para a construção 

desses espaços sagrados. 

A fé, nesse sentido, está aliada com uma base material, que ganha significado com 

atuação dos messiânicos de acordo com os preceitos do fundador. Entende-se que a 

vontade do criador era que a felicidade fosse alcançada ainda aqui no mundo terrestre, 

por isso a valorização do equilíbrio entre materialidade e imaterialidade na construçao 

dos espaços sagrados da experiência messiânica. 

 

Como sempre digo, o objetivo da fé é polir a alma e purificar os 

sentimentos. existem três maneiras para conseguirmos isso: pelo 

sofrimento oriundo não só de abstinência ou penitências, mas 

também de danos e catástrofes; pela soma de méritos e virtudes 

e pela elevação da alma por influência da arte de alto nível. 

Dentre elas, o caminho mais rápido é este último. E não existe 

nada melhor, pois nossa alma vai sendo polida imperceptível e 

prazerosamente (MEISHU-SAMA, 2007 [1950], p. 84).  
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Nesse sentido, buscamos compreender como a fé, que é a base da experiência religiosa, 

é sustentada, dentre outros elementos, pela relação emocional que os crentes 

estabelecem com a religião, com os espaços sagrados, na socialização com outros 

crentes, nos simbolismos que fazem parte do sustentáculo da religião. Desta forma, os 

espaços sagrados podem constituem geografias emocionais particulares, tendo a religião 

como fundamento primeiro e como guia para as práticas que extrapolam os limites 

desses espaços sagrados e se consubstanciam no cotidiano. 

Aqui também, a experiência religiosa se relaciona com a intersubjetividade, com a 

relação do eu com o Outro, que compartilha o mesmo sentimento religioso e possibilita 

que a religião, enquanto forma simbólica, possa ser entendida como modalidades de 

conhecimento, compreensão do mundo e uma experiência do mundo da cultura. 

Por esse caminho, Pereira e Torres (2016) apontam que o espaço está para além de uma 

base física, porque serve como uma diretriz de apreensão que ordena as experiências do 

conhecer, nesse caso, o conhecimento religioso. Assim, o espaço estaria mais próximo 

de uma dimensão interior do ser humano do que exterior, pois faz parte da cognição 

humana. Além disso, para os autores, a forma como compreendemos a articulação da 

religião nos contextos sociais conduz como percebemos as suas próprias espacialidades. 

A dinâmica espacial dos fenômenos humanos podem ser compreendidos, em nossa 

interpretação, à luz das experiências emocionais das pessoas, que possibilitam a 

construção de diferentes espacialidades, como as espacialidades religiosas. Sobre isso, 

os autores afirma que “Assim, as dimensões espaciais do fenômeno religioso de alguma 

maneira sempre acabam por indicar não somente os extratos físicos materiais da 

experiência humana, mas também, e, sobretudo, patamares altamente simbólicos” 

(PEREIRA e TORRES, 2016, p. 97). 

Sobre os espaços sagrados, Finlayson (2012) afirma a necessidade de compreender a 

poética que qualifica a experiência religiosa. Aponta que as experiências emocionais 

dentro de espaços religiosos ajudam a criar e recriar esses lugares. A religião e a 

experiência religiosa são altamente pessoais e, independentemente de onde ou o que se 

escolhe adorar, os sentimentos e as experiências emotivas dos espaços sagrados 

dependem das pessoas. 

 Para a teórica, é necessário compreender a amplitude da experiência individual dentro 

dos locais religiosos e o contexto espacial dentro do qual essas experiências ocorrem. 

Nesse sentido, afirma que “Os espaços sagrados modelam os encontros afetivos de 

maneira discernível, e esses eventos espaciais afetivos podem ajudar a esclarecer a 
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capacidade afetiva desses locais únicos” (FINLAYSON, 2012, p. 1764, tradução 

nossa13). 

Uma possibilidade de entender a relação da religião, da arte e da emoção é através de 

uma perspectiva do simbólico. Ernst Cassirer (1974-1945) nos apresenta a filosofia das 

formas simbólicas, em que aqui a forma relaciona-se ao sentido prático e funcional. As 

formas simbólicas arte, ciência, história, linguagem, mito e religião “são variados fios 

que tecem a rede simbólica da experiência humana” (2012, [1944], p. 48). Portanto, são 

uma construção do espírito, sendo os estados progressivos do aparecimento da 

consciência. 

 Sobre isso, Cassirer (2012 [1944]) aponta a religião enquanto uma unidade e mediação 

simbólica com o mundo, oriunda do mito. Para o filósofo, deve ser compreendida no 

conjunto da expressão dos sentimentos e emoções, que não são meros símbolos 

abstratos, mas são expressos de maneira concreta e imediata. “O mito e a religião 

primitiva não são vazios de sentido ou razão. Sua coerência, porém, depende muito mais 

de unidade de pensamento que de regras lógicas” (CASSIRER, 2012 [1944], p. 135-

136). 

Tal unidade de pensamento configura a necessidade de uma crença comum – a fé – nas 

experiências religiosas. Como forma simbólica, a religião dá sentido e significado aos 

praticantes, em que um elo emocional com a comunidade religiosa, com os espaços 

sagrados, com os ritos religiosos, é fundamental para possibilitar a coesão, isto é, a 

unidade, do pensamento religioso.  

As espacialidades religiosas se configuram também em movimento, como as 

peregrinações, os festejos, as romarias, procissões, novenas, rituais e outras práticas. É 

comum percebermos nesses contextos a expressão da fé visível emocionalmente, como 

o choro, o clamor, a felicidade pela graça alcançada, as dores como forma de penitência. 

O ato de fé é, por si só, uma experiência emocional e que é espacializada, como nos 

Protótipos do Paraíso Terrestre da Igreja Messiânica Mundial. 

Acredita-se que há uma ligação espiritual dos Solos Sagrados, em especial, com as 

sedes no Japão. Os Solos Sagrados possibilitam a construção de geografias emocionais 

individuais, ao mesmo tempo que contextualizadas, em que toda a construção do lugar é 

pensada valorizando os preceitos do fundador. A relação com a natureza é um dos 

fundamentos primordiais, porque é com a apreciação da natureza – entendida enquanto 

                                                             
13  Do original em inglês: “Sacred spaces shape affectual encounters in a discernible way, and these spatial–affectual events 

can help shed light on the affective capacity of these unique sites”. 
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arte – estabelece-se uma relação simbólica que media a imaterialidade e a materialidade 

da espacialidade religiosa. 

A religião como forma simbólica parte do pressuposto que toda objetivação precede de 

uma subjetivação, isto é, é o sujeito que conforma o mundo, dando sentido e significado 

para o universo simbólico, se configurando enquanto um animal simbólico. Aqui entra a 

noção cassireriana de pregnância simbólica, que é processo de doação de sentido, isto é, 

o dado sensível fornecido pela percepção da experiência já contém um significado. 

“Portanto, sob o termo ‘pregnância simbólica’ deve-se entender o modo como uma 

experiência sensível, contém em si, ao mesmo tempo, um determinado ‘sentido’ não 

intuitivo e como ela o representa de forma imediatamente concreta” (CASSIRER, 2011 

[1929], p. 342). 

Sobre isso, numa perspectiva cassireriana, a arte, assim como a religião e o mito, não 

pode ser submetida às regras lógicas. A arte nos apresenta a intuição da forma das 

coisas e a experiência estética é uma experiência de contemplação. A arte não é uma 

mera representação, mas é uma descoberta, em que o artista transfere o domínio das 

emoções para o espectador, porque dá forma estética às nossas paixões.  

Na visão de Cassirer (2012 [1944], p. 241, a arte está repleta das mais vividas energias 

da paixão, mas a própria paixão é nela transformada tanto em sua natureza como em seu 

sentido. Para além da emoção, a arte deve nos causar moção, isto é, impulso que causa a 

ação. Ligando a arte à experiência messiânica, a ação é no sentido de elevação 

espiritual, de conhecimento e uma ligação com a obra divina. 

Meishu-Sama valoriza todas as formas de artes, de alto nível, que possam elevar o 

conhecimento da humanidade. Sobre isso, Cassirer (2012 [1944], p. 274) acredita que a 

arte nos dá a ordem na apreensão das aparências visíveis, tangíveis e audíveis, portanto, 

a pintura, a música, a poesia, os cânticos, as cores dos espaços sagrados, a textura das 

flores, são elementos da estética artística e religiosa que conferem a singularidade da 

experiência religiosa messiânica nos Solos Sagrados e nos Johrei Center. 

 

[...] está claro que cada um dos símbolos - um edifício, uma obra 

de arte, um rito religioso - tem seu lado material. O mundo 

humano não é uma entidade separada. Nenhuma realidade 

dependente apenas de si mesmo. O homem vive em ambientes 

físicos que o influenciam constantemente e deixam a sua marca 

sobre todas as formas da vida dele. Para entender suas criações - 

seu “universo simbólico” - devemos ter essa influência sempre 

em mente (CASSIRER, 2012, [1944], p. 328). 
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Assim, a análise de Cassirer sobre as formas simbólicas arte e religião entram em 

consonância com os desejos de Meishu-Sama ao construir a Igreja Messiânica Mundial 

após a revelação divina. O lado material e o lado imaterial andam conjuntamente nos 

preceitos do fundador e a possibilidade da elevação espiritual se dá também pela 

valorização dos símbolos que compõem a experiência religiosa messiânica: os Solos 

Sagrados, as paisagens, as flores, a agricultura natural, a água, além, de todas as formas 

de arte. 

Quando Cassirer (2012 [1944]) nos fala que os ambientes físicos nos influenciam e 

deixam sua marca, sendo parte do universo simbólico, percebemos aí que uma 

Geografia das Emoções articula espaço físico e as experiências emocionais, em que os 

fatos espaciais podem ser interpretados também como fatos emocionais. Por fim, uma 

Geografia das Emoções com base na reflexão cassireriana permite entender as emoções 

enquanto formas de ação, isto é, como elementos fundamentais e intrínsecos à condição 

humana que nos permite criar o mundo da cultura – o universo simbólico – em que cada 

coisa possui um significado.  

As emoções, nesse sentido, é parte inerente ao animal simbólico e estabelece uma 

importante relação entre o eu e o Outro, isto é, valoriza a intersubjetividade, que é 

condição fundamental do mundo da cultura, revelando que elas não fazem parte apenas 

de uma dimensão subjetiva, mas é uma subjetividade que se consubstancia na ação, 

entendida como objetivação. 

Refletir sobre a Geografia das Emoções possibilita um olhar mais sensível sobre a 

realidade, levando em consideração as (inter)subjetividades que compõem a polifonia 

que anima a vida. A análise é recente no debate geográfico e bastante fértil nas 

discussões culturais e humanistas da Geografia, revelando, ainda, a importância do 

intercâmbio com outras áreas do conhecimento que podem contribuir significativamente 

para essa reflexão. Nossa intenção, nesse sentido, foi articular Geografia e Filosofia, 

possibilitando entender o espaço enquanto categoria filosófica e, em nossa perspectiva, 

simbólica. 

As emoções nos fazem agir no mundo, dão sentido e significado às nossas experiências, 

por isso, podem ser compreendidas em sua dimensão simbólica e na construção de 

espacialidades As experiências espaciais são mediadas também pelas experiências 

emocionais. Na perspectiva das formas simbólicas, também está incluída a questão 
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emocional, então a maneira como tais formas estruturam o mundo da cultura também é 

possibilitado pela experiência emocional. 

Assim, é possível (re)pensar as categorias espaciais a partir da questão simbólica e da 

subjetividade humana, porque somos seres livres e não determinados por estruturas. Na 

visão de Finlayson (2012), explorando a capacidade afetiva de um espaço sagrado, os 

geógrafos e geógrafas podem entender mais completamente não apenas as experiências 

emocionais de estar nesses lugares, mas também as materialidades sagradas sobre quais 

essas experiências são padronizadas e sobre o processo de sacralização.  

Nesse sentido, acreditamos na necessidade de compreender os espaços sagrados através 

das experiências emocionais que os devotos, movidos pela fé, configuram tais 

estruturas, dotando de sentido suas vidas, em função de suas referências religiosas, que 

também são emocionais. Assim, uma Geografia das Emoções dos espaços sagrados 

contribui com um olhar sensível sobre a experiência religiosa, sobre o Outro e a 

heterogeneidade que compõem o mundo da cultura. 

 

Palavras-chave: Geografia das Emoções; simbólico; filosofia das formas simbólicas: 

Ernst Cassirer; sentimento religioso. 
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ESPACIALIDADES DA MÚSICA CRISTÃ CONTEMPORÂNEA 

Marcos Alberto Torres14 

 

Ao tratarmos da música cristã brasileira, existe uma tendência à homogeneização dos 

estilos musicais – ou incorporação de estilos musicais – que envolvem a música 

religiosa em relação à chamada música secular (música não religiosa). Evidência desse 

fenômeno são os variados estilos musicais como rap, reggae e rock'n roll, tidos 

inicialmente como seculares, mas que tem sido introduzidos nos cultos evangélicos, 

como parte da transformação recente da paisagem religiosa no Brasil. Diante dos 

variados estilos musicais que se inserem nos ambientes cristãos, o que define a música 

cristã contemporânea é a presença de um discurso religioso, que remete ao sagrado, 

independente do estilo e sonoridades musicais. 

A música religiosa cristã passa por um momento singular de sua história no Brasil, que 

envolve tanto a inserção de instrumentos musicais nos rituais religiosos, quanto o modo 

de fazer música no interior dos templos e igrejas. Esse fenômeno tem relação direta com 

a proliferação das gravadoras evangélicas iniciado na década de 1990, que vem 

contribuindo à formação de um modo de fazer música religiosa amplamente aceito no 

Brasil com o nome Gospel. Dolghie (2004) relaciona o termo gospel à produção de 

cânticos religiosos protestantes de meados dos anos 1980, que seguiu uma produção 

paralela aos hinos oficiais do protestantismo tradicional brasileiro iniciado nos anos 

1950 a partir dos “corinhos” originários dos Estados Unidos. A autora assinala três tipos 

de produção musical protestante no Brasil ao longo de sua história  o “corinho”, o 

cântico e o gospel, este último tratado como estilo mais no sentido de sua significação 

simbólica do que de estética musical, pois se vale de diferentes ritmos musicais. No 

presente trabalho, que tem como base para sua construção a pesquisa realizada na tese 

de doutorado de Torres (2014) a partir da Igreja Adventista da Promessa15, objetiva-se 

destacar as espacialidades religiosas geradas a partir da produção gospel, que se tem 

início nos templos e se expande para o espaço cotidiano por meio dos diferentes meios 

de reprodução, numa relação direta com o mercado fonográfico cristão, impactando a 

paisagem com elementos religiosos no plano sonoro. 

Dolghie (2004) assinala o despontar do mercado fonográfico evangélico brasileiro com 

                                                             
14 Professor do Departamento de Geografia da UFPR 

15 A Igreja Adventista da Promessa estudada situa-se no Bairro Alto, na cidade de Curitiba-PR. 
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as estratégias de marketing da Igreja Renascer em Cristo, apontada pela autora como 

precursora na inserção do estilo de música popular em sua liturgia oficial, renunciando a 

antiga e tradicional hinódia protestante, o que culminou com a criação de uma 

gravadora de música gospel (Gospel Records) em 1990, além da promoção de festivais 

e outros grandes eventos musicais gospel, essenciais à consolidação da música gospel 

no Brasil. 

Nas Igrejas Adventistas da Promessa, o Gospel integra a liturgia do culto, juntamente 

com a hinódia oficial. Os hinos marcam o início e o término das programações e cultos 

oficiais, enquanto o Gospel participa do momento dos louvores do culto oficial de 

sábado, em que três ou quatro músicas são executadas pelo grupo de louvor, e cantadas 

por toda a igreja. Contudo, tanto a hinódia oficial quanto a estrutura musical dos cultos, 

sofreu modificações ao longo da história da Igreja, incorporando diferentes 

instrumentos musicais, ao passo que diferentes ritmos e estilos musicais também foram 

incorporados à produção sonora dessa denominação religiosa. 

O tipo de música tocada no interior dos templos cristãos remete diretamente ao público 

que o frequenta, o que confirma a afirmação de Carney (2007) de que a música tanto 

reflete quanto influencia as imagens que as pessoas possuem de lugares. Por sua vez, 

Kong (1995) argumenta que a música pode transmitir imagens do lugar, e também pode 

servir como fonte primária para compreender a natureza e a identidade dos lugares. No 

caso da Igreja Adventista da Promessa, a inserção da música está condicionada à 

dinâmica do culto, e participam da construção de paisagens da imaginação fornecendo 

elementos que conectam os aspectos do sagrado a fatos vividos no cotidiano pelos fiéis. 

Nesse sentido, Kong (1995, p. 08), indica que no contexto da análise musical deve-se 

haver uma preocupação tanto para o lugar simbólico da música na vida social, quanto 

para os simbolismos empregados na música. 

A música religiosa cumpre dupla função nos espaços religiosos: o de integrar os 

momentos do culto, e o de cumprir um rito em si. Na igreja estudada, a integração da 

música aos distintos momentos do culto se faz por meio das apresentações musicais 

individuais, das músicas de louvor entoadas congregacionalmente, dos hinos cantados, e 

das sonoridades musicais que, vez ou outra, fazem fundo à mensagem ou a algum 

momento específico do culto. A função de apresentar-se como um rito em si mesma é o 

momento em que a música executada é a oficial, no caso os hinos, uma vez que os hinos 

tradicionais remontam o surgimento da Igreja Adventista da Promessa, e 

consequentemente a uma identidade histórica da instituição, que tem um padrão de 
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culto, e também não deixa de padronizar sua paisagem sonora com eles. Assim, o 

momento do hino sugere uma história, um discurso que vence o tempo e integra a todos 

os fiéis, fazendo da igreja um espaço que se renova no tempo, mas mantém suas 

tradições, fazendo-se familiar aos novos e aos velhos crentes. 

Outra característica da música é que ela pode ganhar distintos significados, dependendo 

do contexto em que é executada e por quem é conduzida. Desse modo, os fiéis 

envolvem-se com o sentido e significado atribuído no momento, com os discursos 

empregados, e os relacionam às suas vidas e às escrituras sagradas, em construções de 

paisagens da imaginação, que retomam paisagens da memória e as ressignificam. A 

interação dos demais fiéis na execução das músicas resulta em peculiaridades na 

paisagem sonora em meio às suas execuções, podendo conter frases de louvor, 

glossolalia, choros, orações, dentre outros elementos. Assim, ainda que uma mesma 

música seja executada em distintas igrejas, pode apresentar-se de maneira diferenciada 

na paisagem sonora religiosa. 

A música gospel participou da alteração do formato das músicas tocadas no interior dos 

templos Adventistas da Promessa, o que contribuiu com a alteração do padrão de escuta. 

O que antes era cantado por toda a comunidade religiosa no interior das igrejas, 

acompanhado muitas vezes apenas por um violão, passou por transformações profundas 

com a inserção dos instrumentos musicais elétricos e os diferentes ritmos musicais 

trazidos pelo gospel. Com o avanço das tecnologias e o crescimento do mercado e da 

indústria fonográfica cristã, a música religiosa não se restringe às paredes dos templos e 

igrejas. O que antes se limitava aos hinários impressos para a sua divulgação, e 

necessitava da execução em tempo real para que a música se fizesse presente no espaço, 

ganhou novos formatos por meio da indústria, o que marca novas formas de 

espacialização religiosa. 

A espacialidade religiosa por meio da música refere-se à produção que se incorpora à 

paisagem produzida no interior das igrejas, e também à que se descola dessa nos 

diferentes espaços do cotidiano e é reproduzida pelos diferentes meios audiovisuais. A 

música religiosa contemporânea tornou-se mais "onipresente", resultado da expansão do 

mercado fonográfico evangélico. Assim, o ser religioso insere suas marcas na paisagem 

quando reproduz uma música religiosa por meio de um aparelho de som qualquer, e isso 

pode se dar na sua residência, no amibente de trabalho, no automóvel, ou outro 

espaço/situação em que se encontrar. 

Contudo, o espaço religioso, que por essência é um local de manifestação do sagrado, 
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continua essencial à manutenção da identidade religiosa. É no espaço religioso que o 

crente encontra os elementos necessários à reconstrução de suas memórias religiosas, 

que se ligam às paisagens da memória e da imaginação, e o projetam em suas ações no 

cotidiano, motivando muitas vezes a escolha da música que será reproduzida como 

“pano de fundo” para as suas ações no espaço. 

 

Palavras-chave: Música Cristã; Gospel; Espacialidade Religiosa; Paisagem. 
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PROTESTANTISMO E ARTE 

Marlon Ronald Fluck16 

No Brasil, sempre de novo se repete a ideia de que o Protestantismo teria destruído a 

arte visual. Fala-se de uma recusa protestante de toda representação do sagrado e, em 

consequência, a incompatibilidade com a arte em geral. A Reforma teria sido um fator 

de enfraquecimento da arte, enquanto o Concílio de Trento e a Contra Reforma teriam 

significado a sua exaltação. 

Exemplar para esta visão de que o Protestantismo menosprezou a arte é o 

posicionamento de Abumanssur ao dizer que a vertente cristã protestante tem “uma 

relação com o espaço litúrgico que prescinde de qualquer forma de representações 

objetiva, seja nas belas artes ou na arquitetura, parece, à primeira vista, que é uma 

impropriedade buscar pelo espaço sagrado (...)”; e que assim, os protestantes relutam à 

ideia de “objetos, lugares e tempos sagrados”.17 

Segundo Abumanssur, para o protestantismo “no âmbito da estética, o sagrado não é 

mediado pelo espaço ou pela imagem, a não ser as imagens mentais ou as de retórica 

presentes nos sermões”. Ele visualiza que o “espaço sagrado”, ao menos na dinâmica 

protestante, se afasta dos enquadramentos físico-estéticos e ao mesmo tempo se 

aproxima de dimensões mentais e discursivas. Uma das justificativas para esta dinâmica 

de distanciamento da dimensão material se encontra na fase de formação do 

protestantismo, visto que logo em seu início os protestantes já despontavam uma 

espiritualidade bem característica.18  

Na espiritualidade protestante, fundada nas experiências de fé dos indivíduos, a eficácia 

do ritual e dos sacramentos não era mais exterior e independente do grupo de fiéis. Isso 

significava que o valor religioso e espiritual se deslocou de espaços e situações 

exteriores e abrigou-se na fé da comunidade.19 A imagem de Lutero como inimigo da 

cultura é antiga. Desde o século XVI, a literatura confessional do catolicismo atacou o 

luteranismo como sendo a tragédia da arte.20 

Houve nos séculos XVI e XVII muitos artistas protestantes ou influenciados pelas 

ideias dessa nova religião. A pintura desses artistas foi relevante na tradição luterana 

                                                             
16 Graduação em Teologia e Mestrado na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo; pós graduado em Sociologia Urbana pela 

Unisinos; em Serviço Social da Família; Doutorado pela Universidade de Basiléia, na Suíça. Professor de Teologia desde 1985. 

Coordenador do Bacharelado em Teologia (EAD) na Faculdade São Braz. 

17 ABUMANSSUR, 2004, p.7-8. 

18 Idem, p.95. 

19 Idem, p.99. 

20 KOERNER, 2004, p.28. 
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(Albrecht Dürer e Lucas Cranach, por exemplo). Dürer foi o primeiro artista alemão a 

pesquisar na Itália. Dominava cor, luz, composição e perspectiva da Renascença 

Italiana. Artistas protestantes concentram-se em ilustrações de livros e retratos (como no 

caso de Cranach). O Protestantismo introduziu também novos paradigmas teológicos. 

Certamente, entre os vários reformadores houve uma variedade de posicionamentos a 

respeito da utilização da imagem. Os postulados iconoclastas de alguns líderes 

protestantes parte do princípio que o Espírito não tem nada similar ao corpo. Calvino 

limitou a pintura e a escultura à representação daquilo que se via, ou seja, à realidade. 

Fantasia, imaginação e teatro foram fortemente proibidos por ele. 

Visamos pesquisar as consequências do Protestantismo na Arte, percebendo o quanto a 

cultura, as etnias, os regionalismos e a história determinaram as formas assumidas por 

esta relação. 

Palavras-chave: Protestantismo; artes visuais; Cranach; Dürer; Rembrand; Post 
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SANTA PAULINA: A CONEXÃO DA ESPACIALIDADE RELIGIOSA DOS 

MUNICÍPIOS CATARINENSES DE NOVA TRENTO E IMBITUBA PELO VIÉS 

FENOMENOLÓGICO 

 

Natália Carolina de Oliveira Vaz21 

Sylvio Fausto Gil Filho22 

 

Este trabalho se desenvolveu a partir do objetivo de compreender a conexão religiosa 

entre os municípios catarinenses de Nova Trento e Imbituba, através de um viés 

fenomenológico. A metodologia qualitativa foi utilizada para a construção da 

fundamentação teórica através do método de revisão e pesquisa documental. O recorte 

da pesquisa que elegeu os municípios catarinenses tem relação direta com a Santa 

Paulina, por ter vivido em Nova Trento e pelo primeiro milagre reconhecido pela igreja 

ter ocorrido em Imbituba. Atualmente a pesquisa encontra-se em desenvolvimento no 

Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná. 

A Beatificação de Madre Paulina, em 1991, aumentou sua popularidade, o com que o 

turismo religioso e as peregrinações em busca de intercessão se intensificassem. A 

região onde Paulina viveu sua vida e colocou em prática a sua obra de caridade tornou-

se um roteiro desejado por visitantes de todas as partes do país e, até mesmo, de pessoas 

oriundas de outros países (BESSEN, 2016).  

Em 19 de março de 1997 foi assinado um Decreto para que a Capela de Nossa Senhora 

de Lourdes, da Paróquia de São Virgílio, passasse a fazer parte da obra das Irmãzinhas 

da Imaculada Conceição, ficando sob a responsabilidade da Congregação de Nova 

Trento/SC. O responsável por realizar esta concessão foi Dom Eusébio Sheid, que na 

época era Arcebispo Metropolitano em Florianópolis. Neste decreto foi destacado o 

fluxo contínuo e crescente dos peregrinos e de outros fiéis que vinham buscando a 

região onde Amabile Lúcia Visintainer iniciou sua caminhada de santidade - Registrado 

na Chancelaria por Pe. Henrique Hernesto Cervi, Chanceler, reg. sob o nº 046/97 L. 

Prot. nº 16 (DECRETO BISPADO, 1997). 

Ainda no ano de 1997 ocorreu mais um fato positivo para a representatividade religiosa 

da região catarinense. Em 7 de novembro foi assinada a Lei Estadual nº 10.568/97, a 

qual passou a reconhecer Nova Trento como uma estância turístico-religiosa do Estado 

de Santa Catarina. O responsável por firmar esta normativa foi o Governador Paulo 

Afonso Evangelista Vieir (SANTA CATARINA, 1997). 

                                                             
21 UFPR - natihvaz@gmail.com 

22 UFPR - faustogilfilho@gmail.com 
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Em 1998 aconteceu a ação que daria ao município a derradeira constituição para o 

turismo religioso, tornando-o com relevância em nível nacional: o início das obras do 

Santuário de Madre Paulina, o qual mais tarde se tornaria um complexo religioso e 

ecológico. O ponto de partida para o começo da obra foi estabelecido por Dom Eusébio 

Oscar Sheid, através do Decreto Registrado na Chancelaria por Dr. Enio de Oliveira 

Matos, Vice-Chanceler, reg. sob o nº 152/98 L. Prot. nº 17(DECRETO BISPADO, 

1998) 

No de 2002, Madre Paulina atingiu a evolução máxima e plena no percurso religioso de 

um beato: a canonização. Paulina foi reconhecida como Santa pela Igreja Católica 

Apostólica Romana, a qual reconheceu de forma global sua santidade e seus milagres, 

tornando-a a primeira Santa que viveu em território brasileiro. Este fato foi mais um 

fator propulsor para ampliar consideravelmente a procura pelo turismo religioso e pela 

chegada de ainda mais peregrinos e fiéis em Nova Trento/SC (SANTOS, PERES-

NETO, 2016).  

Em 2010, ocorreu a alteração da Lei Estadual nº 10.568/97, a qual modificou algumas 

considerações em seu artigo 1º. Onde anteriormente constava a frase  “Reconhece o 

município de Nova Trento como Capital Catarinense do Turismo Religioso”, passou a 

ser  “Fica o Município de Nova Trento reconhecido como a Capital Catarinense do 

Turismo Religioso”, de acordo com a Lei Estadual 15.184/10 (SANTA CATARINA, 

2010). No aspecto legislativo também é importante mencionar a consolidação das 

normativas que atribuem aos municípios catarinenses adjetivos de cunho religioso: I) 

“Estância turístico-religiosa“ (10.568, de 1997); II) “Capital Catarinense do Turismo 

Religioso“ (15.184, de 2010), conforme seu anexo I (SANTA CATARINA,2015). 

Nos últimos anos o município de Imbituba, também localizado em Santa Catarina, local 

onde ocorreu o primeiro milagre atribuído à Santa Paulina também vem dedicando 

esforços com vistas a destacar-se no turismo religioso regional. Nesse local está sendo 

elevada uma imagem gigantesca de Paulina, que será uma ação primordial para que 

Imbituba seja, propriamente, incluída na rota da religiosidade catarinense. A estátua 

contará com mais de 46 metros de altura, sendo maior do que o Cristo Redentor do Rio 

de Janeiro, e estará alocada no topo do Morro do Mirim, que tem cerca de 280 metros 

de altitude. Este monumento será um dos maiores, não somente em solo brasileiro, mas 

também em nível mundial (GIOVANAZ, 2016).  

Para este item do presente trabalho, interessa a fenomenologia da geografia, mais 

especificamente o fenômeno decorrente da existência do Santuário de Santa Paulina, em 
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Nova Trento/SC e a transformação que está ocorrendo em Imbituba/SC. A compreensão 

da realidade fenomênica da religião é reconhecida na constituição deste espaço de culto 

religioso. Nesse sentido Gil e Gil Filho (2010) afirmam que o Santuário de Santa 

Paulina foi desenvolvido, além de seus aspectos óbvios relacionados aos seus fins 

religiosos, mas também buscando repercussões de nuances políticas e econômicas. Para 

os autores o Santuário referenda sua estrutura como uma forma simbólica de religião, 

com a forma da realidade fenomênica da religião. Ainda para Gil e Gil Filho (2010) o 

Santuário não é apenas um local sagrado, mas antes disso uma totalidade estrutural 

ampla de um espaço sagrado, o qual está plasmado pela religião católica.  

As expressões de fé vêm, gradativamente, transformando os espaços tanto em Nova 

Trento/SC quanto em Imbituba/SC, os quais podem ser considerados como espaços 

sagrados em uma dimensão religiosa. Esta transformação é um reflexo do significado 

simbólico de Santa Paulina O legado de fé deixado está plenamente consolidado em 

Nova Trento, tendo em vista as décadas transcorridas. Em Imbituba a busca pela 

consolidação do município como um lócus sagrado de adoração a Paulina, se destaca 

através da futura edificação de Santa. Demonstrando que as transformações transpassam 

a questão do material, mas também possuem dimensão imaterial.  

 

Palavras-chave: Conexão Religiosa; Nova Trento/SC; Imbituba/SC; Fenomenologia. 
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A ESPACIALIDADE DOS VERBITAS NO PARANÁ 

 

Nilceu Jacob Deitos23 

 

A Congregação Religiosa do Servos do Verbo Divino (verbitas)24 desempenhou uma 

atuação histórica no Paraná que permite perceber a trajetória dos membros da 

congregação que acompanhou alguns processos migratórios e de ocupação do território 

paranaense. Este texto tem como objetivo registrar o processo de atuação da 

Congregação dos Servos do Verbo Divino numa dimensão espacial que percorre a 

região mais ao leste do Estado, marcando presença nos campos gerais e centro oeste do 

Estado, até chegar ao extremo oeste paranaense. Essa trajetória acompanha uma das 

frentes de ocupação do espaço territorial, e que pelo processos migratórios, exigiu a 

presença da Igreja Católica na atuação de suas atividades de atendimento às populações 

católicas que ocuparam essa espacialidade. 

Ao pensar a trajetória construída no espaço territorial, a reflexão quer apontar para a 

dimensão histórica da atuação desta congregação durante mais de um século de sua 

presença no território paranaense. Este texto se configura como uma abordagem de 

cunho espacial que permite apontar inúmeros contextos em que a presença verbita 

esteve envolvida na trajetória história do processo de ocupação de parte do território 

paranaense. 

Nos registros da congregação está bem caracterizado a presença verbita no município de 

São José dos Pinhais (PR). A catedral diocesana ao demonstrar a exuberância do templo 

cravada no centro histórico daquele município, e que em 190625 registrou o início das 

obras de construção da atual Igreja Matriz, mantem até hoje sacerdotes da congregação 

verbita como responsáveis pelas atividades pastorais da Catedral, prática em que na 

maioria das dioceses é direcionado ao clero secular. 

Vale lembrar que a Província Brasil Sul da Congregação foi fundada em 1940, mas a 

atividade verbita no Sul do Brasil teve início em 1899 em São José dos Pinhais26. 

A presença verbita em Guarapuava e Ponta Grossa também aponta para a atuação que a 

congregação desenvolveu no centro oeste e nos campos gerais do Paraná, a qual 

                                                             
23 Professor Doutor da Unioeste, njdeitos@bol.com.br 

24 Missionários do Verbo Divino (Societas Verbi Divini, SVD), Congregação do Verbo Divino, ou ainda Verbitas, é 

uma congregação religiosa católica fundada em Steyl, às margens do rio Mosa nos Países Baixos, no dia 8 de setembro de 1875, 

pelo padre alemão Arnaldo Janssen. Não pôde fazê-lo na Alemanha em razão da perseguição religiosa determinada por Otto von 

Bismarck contra os católicos com a sua Kulturkampf. A Sociedade do Verbo Divino - SVD estava com 19 anos quando os primeiros 

missionários chegaram ao Brasil.  

25 https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=444420&view=detalhes 

26 http://www.svdesdeva.com.br/svd-no-brasil 
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desempenhou um expressivo trabalho da Igreja Católica, nestas regiões, e propagou-se 

para a região Oeste do Paraná, até no espaço de fronteira, onde registrou sua presença 

religiosa em Foz do Iguaçu. Esta congregação atuou em atividades sociais e 

educacionais que marcam a história no extremo oeste do Estado.  

Em Ponta Grossa, registra-se a presença verbita a partir da primeira década do século 

XX, ocasião em que atuaram na paróquia de Sant’Ana, que mais tarde passaria a ser a 

catedral da então Diocese de Ponta Grossa.  

 “Em 1906 torna-se Vigário da Paróquia de Sant'Ana, o Padre Jo ão Lux, da 

S.V.D., congregação que havia chegado este ano em nossa cidade. Até esta 

data os Vigários haviam sido seculares, e agora de 1906 até 1924, são os 

padres religiosos da Congregação da Sociedade do Verbo Divino, que irão 

dirigir os trabalhos da Paróquia. Em 1909, o Padre Frederico Hellembroeck, 

subst itue o Padre João Lux, à frente da Paróquia de Sant'Ana. Como 

coadjutor trabalhava o Padre Guilherme Maria Miletzek. Em 1920 assume a 

Paróquia o Padre Rodolfo Kugelmeier (...)”.  

A Congregação Verbita permaneceu a frente da Paróquia Sant’Ana de 1906 até 1942, o 

período final registra o processo inicial de ocupação oeste do Estado, sendo elemento 

que contribuiu para a presença de sacerdotes para outras parte do Estado. 

No oeste do Paraná, num primeiro momento como espaço de pertencimento da paróquia 

de Guarapuava, depois como prelazia de Laranjeiras do Sul, e num terceiro momento 

como área de jurisdição da Diocese de Toledo, a primeira criada no espaço entre os rios 

Iguaçu, Paraná e Piquiri, a presença dos verbitas configura-se como uma congregação 

de contribuiu e ainda contribui na atuação da Igreja Católica, por meio de ações que a 

congregação dispensou seja na condução da igreja matriz de Foz do Iguaçu, que até 

pouco tempo foi a Catedral daquela diocese, sob a atuação verbita. Seja pela atuação 

frente às paróquias e seminários que marcaram a história regional, como a Paróquia 

Santo Antônio de Cascavel e seminário menor Cristo Rei, de Toledo. 

Ao lançar o olhar sobre a atuação do verbo divino na região oeste do Paraná destaca-se, 

destaca-se o atendimento destes sacerdotes aos moradores da vila de Foz do Iguaçu e 

arredores, quando convidados pelas companhias argentinas. Os padres do Verbo Divino 

eram residentes em Posadas (Argentina). 

“A partir de 1907, padres dessa mesma Congregação, residentes em Guarapuava 

continuaram a prestar os serviços religiosos, passando a residir naquela cidade, em 
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1923, quando Foz do Iguaçu foi elevada à categoria de paróquia”.27 

No oeste do Estado a congregação verbita exerceu uma atuação destacada na histórica 

eclesiástica, sendo que em 1926 a paróquia de Foz do Iguaçu foi elevada à categoria de 

Prelazia, sendo entregue aos cuidados da congregação. A Prelazia de Foz do Iguaçu 

contava com uma abrangência territorial bastante vasta, totalizando 75 mil quilômetros 

quadrados, abrangendo todo o oeste e noroeste do Estado do Paraná. A Prelazia 

permaneceu durante 32 anos, sendo que em 1935, sua sede foi transferida para 

Laranjeiras do Sul, passando a ser chamada oficialmente de “Prelazia de Foz do Iguaçu 

com sede em Laranjeiras do Sul”, e lá os prelados residiram até sua extinção, em 1958, 

quando foi criada a Diocese de Toledo. 

Durante o período da Prelazia a atuação da congregação verbita contou com dois 

prelados: Monsenhor Guilherme Maria Thiletzek, de 1926 a 1937, e Dom Manuel 

Koenner, de 1940 a 1958, e durante esse período ainda atuaram dois administradores 

apostólicos durante o período de 1937-1940 e 1942-1943.  

Estas considerações remetem a construção de uma análise histórica que é o elemento 

provocador deste artigo e que se propõe a construção desta abordagem a partir do tempo 

e espaço aqui definidos. 

 

Palavras-Chave: Igreja Católica, história regional, congregação verbita. 

 

                                                             
27 DEITOS, N. J. (org.) et ali. Dom Armando Cirio – Apóstolo e Missionário do Oeste do Paraná. Cascavel, Coluna do Saber, 2010. 

p. 29. 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

43  

ANÁLISE SOBRE PAISAGEM E O ESPAÇO NO BUDISMO TIBETANO 

Thays Ukan Pereira28 

Jeniffer Maiara Krul29 

 

 

O estudo da religião tende a ser considerado a partir da sua organização institucional, no 

entanto, a religião configura-se como um sistema simbólico reunindo a dimensão social, 

e também, a dimensão de cada indivíduo na sociedade. Nessa perspectiva a Geografia 

da Religião apresenta a ideia de que há mais simbolismo nos objetos e nas coisas do que 

a aparência indica, onde, para Zeny Rosendhal (2009), é possível a partir da 

investigação do sagrado e da sua organização espacial compreender o papel que o 

sagrado tem na vida das pessoas.  

 

"O impacto da religião na paisagem não está somente limitado 

às características visíveis, tais como locais de culto, mas, 

também, na experiência da fé que nos fornecem símbolos e 

mensagens, que representam marcas da fé, algumas inteligíveis 

somente aos que comungam a mesma crença. Essas marcas de fé 

possuem formas espaciais que cumprem funções diretamente 

associadas" (ROSENDHAL, 2009, p.293).  

 

O fenômeno religioso pode ser entendido como algo que vai além da materialidade 

empírica, sendo diferente de qualquer outra manifestação humana. Rudolf Otto ([1917] 

2007) denomina essa manifestação como Sagrado. Para o autor, o Sagrado é uma 

experiência que evoca a existência do Numinoso (do latim, numine que significa 

"divindade", e oso que significa "cheio de", logo, Numinosos = cheio de divindade), 

tratando-se de um sentimento específico que escapa a razão conceitual, não sendo 

passível de definição, apenas descrição. A abordagem de Otto sobre o Sagrado é 

utilizada por teóricos da ciência da religião por apresentá-la como algo ligado a 

sensibilidade humana. 

Para compreendermos as relações existentes entre Geografia e Religião, basta olharmos 

para as dinâmicas espaciais desenvolvidas por seus adeptos. A Paisagem, como 

categoria geográfica, pode ser entendida como fruto das relações humanas, estando 
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diretamente associada à signos. Nessa perspectiva, Gil Filho (2009) apresenta que as 

paisagens religiosas são as representações simbólicas, e o templo é o espaço que 

congrega essas representações. 

Partindo dessa abordagem porposta de paisagem, a pesquisa desenvolvida neste trabalho 

voltou-se a análise dos elementos simbólicos presentes no Centro de Estudos Budista 

Bodsatva (CEBB), localizado no bairro Alto da XV, em Curitiba. Também serão 

levadas em consideração entrevistas realizadas com um dos facilitadores e com 

praticantes do budismo tendo como objetivo a compreensão da sua relação 

espaço/temporal como um elemento formador de paisagens. Um ponto importante a se 

ressaltar é que quando se trata de centros de estudos está se falando sobre um local de 

ensinamento de práticas e, diferente disso, um templo, no budismo, representa a Terra 

Pura de Buda. Apesar das suas diferenças, ambos possuem objetivos sagrados e em 

ambos os mesmo elementos podem ser observados. No caso do CEBB, logo em sua 

entrada encontram-se “as 5 sabedorias de Buda” (Dhyani Buda) representadas por 

bandeiras penduradas. Cada uma com uma cor, traz consigo um significado sendo a azul 

a capacidade de entender os outros no seu mundo, a amarela a generosidade, a vermelha 

a impermanência, a verde o karma (ação e reação) e a branca a compreensão da natureza 

livre da mente. 

Outro elemento importante encontrado ainda na entrada do CEBB é a Roda da Vida, 

representação de Samsara (“perambular perpétuo” ou “ciclo de renascimento”) que 

descreve o sofrimento na Terra a partir da premissa de causa e efeito, onde cada um é 

responsável por seu destino. O objetivo da Roda da Vida é apresentar como cada 

indivíduo pode se libertar dos elementos que o aprisionam na Samsara a partir de 

representações de símbolos e ambientes. 

Ainda existe no CEBB um altar. No budismo deve-se ter no altar a representação do 

corpo, da fala e da mente de Buda sendo o corpo representado por imagens ou estátuas, 

a fala por escrituras e a mente por uma estupa – essa no formato do coque na cabeça de 

Buda, que representa os cinco Lungs equilibrados. Além desses elementos, coloca-se 

ainda no altar fotografias dos mestres vivos e falecidos – no caso do CEBB têm-se fotos 

do Lama Padma Samten, Dalai Lama e Chagdud Tulku Rinpoche – um Kata (pano 

branco) simbolizando as oito etapas da iluminação de Buda e uma Tara (aspecto 

feminino de Buda). É encontrado também um Dorje, representando os meios hábeis 

para cortar a ignorância e um sino, representando a vacuidade da mente de Buda. 

No altar são feitas oferendas que desenvolvem e aumentam a mente de generosidade. 
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São 7 potes: no primeiro pote, tem-se a Água de Beber oferecida para todos os seres que 

têm sede; no segundo, a Água de Lavar, para que todos possam banhar seus corpos; no 

terceiro, uma Flor simbolizando a beleza; no terceiro, um Incenso, representando o 

ambiente Darma; no quarto há uma Vela, para que todos os seres alcancem a lucidez; no 

quinto, Água com Perfume, para que todos possam acessar belos aromas; no sexta, 

Alimentos; no sétimo, uma Concha representando o som ouvido do Darma. 

O conjunto desses elementos com seus simbolismos e significados, cria uma paisagem 

religiosa bastante específica de um espaço Sagrado budista. Porém, a relação dos 

praticantes budistas com a paisagem se revelou bastante complexa à medida que foram 

sendo realizadas entrevistas. Através de suas práticas diárias e da sua compreensão 

espaço/temporal, pautada nos ensinamentos de Buda, um dos facilitadores – isto é, 

alguém que ajuda no processo de meditação e conduz as cerimônias – comenta que as 

paisagens são limitadoras das ações humanas. Em entrevista diz:: 

 

“esperança e medo (céu e inferno) são paisagens nas quais 

tentamos ser felizes, são limites [...] e a felicidade está além do 

espaço e do tempo. Para nós existe um eu e tentamos encontrar 

nas paisagens que nos cercam, uma felicidade (tenho que ser 

feliz na faculdade, com a minha família, etc.). Mas eu tenho que 

ser feliz além do Espaço e do Tempo [sic], ou seja, além dessas 

paisagens. A felicidade é transcendental - ultrapassa os 

conceitos, porque os conceitos impõem limites. Quando se 

transcende os limites, encontra-se uma espacialidade que está 

além do espaço. Por isso tudo é Buda, porque está além do 

conceito de espaço” (SATO, M. 2016). 

 

Milton U. Sato, o facilitador entrevistado, lembra ainda que o budismo é uma religião 

de natureza não dual, o que quebra com o cartesianismo convencional fazendo com que 

sejam ultrapassados os limites nos quais todos os seres são ensinados a viver. Sua 

percepção das paisagens tem como base fundamental a percepção do espaço que, para o 

budismo, é o que leva à forma das coisas. A relação entre forma e vazio é mediada por 

seu entendimento de espaço. O espaço existe e dependendo das práticas e lucidez da 

pessoa, esse espaço vai estar repleto de formas – paisagens – ou vai estar vazio sendo 

que, é no vazio que está a sabedoria de Buda. Todo o processo de meditação e prática 

budista prevê a chegada ao vazio, sendo um dos métodos utilizados para isso a 

Prajnaparamita.  

A Prajnaparamita é um sutra fundamental no budismo Mahayana – vertente a qual o 
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budismo tibetano pertence. Prajñā traz o significado de sabedoria, e Paramita de 

perfeição. É através do sutra da Prajnaparamita que se desconstrói os conceitos e se 

atinge a consciência de Buda.  

Como resultado dessa forma de se relacionar com o mundo que os praticantes do 

budismo tibetano têm, mediada pelo seu entendimento de espaço e de construção de 

paisagens, notou-se algumas das diferenças que distinguem essa de outras religiões. 

Ainda, através da análise dos símbolos, tanto em sua estética quanto na sua disposição e 

significado, foi possível compreender o papel que o Sagrado tem em sua vida. O 

significado atribuído a cada signo é fruto do exercício da fé e da identidade religiosa, e 

serve para dar sentido a existência humana do grupo. O CEBB torna-se então, a 

expressão imediata da religião fornecendo os elementos necessários para a prática 

religiosa, tendo o seu significado emergido das tradições, escrituras, sutras e práticas 

diárias daqueles que o frequentam. 

Palavras-chave: Geografia da Religião; Paisagem Religiosa; Centro de Estudos Budista 

Bodsatva 

 

Referências 

 

GIL FILHO, S. F. Paisagem Religiosa. In.: JUNQUEIRA, S. (Org.) O Sagrado. 

Curitiba: IBPEX, 2009, p. 93-117 

OTTO, R. O sagrado: aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o 

racional. São Leopoldo: Sinodal/EST; Petrópolis: Vozes, [1917] 2007. 

ROSENDHAL, Z. A geografia da religião no Brasil: 1989-2009. In.: MENDONÇA, F.; 

LOWEN-SAHR, C.L.; SILVA, M. (Organizadores). Espaço e Tempo: complexidade e 

desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba: Associação de Defesa do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de Antonina (ADEMADAN), p.289-312, 2009. 

SATO, Milton U. Budismo Tibetano. Curitiba, dia 08 de novembro de 2016. Entrevista. 

 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

47  

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO PENTECOSTAL: ESTUDO DE CASO 

NO RESIDENCIAL VISTA BELA, LONDRINA (PR) 

 

Victor Hugo Oliveira de Paula30 

 

O fenômeno religioso produz desdobramentos socioespaciais que encontram nos 

estudos geográficos brasileiros uma fase de pioneirismo e até mesmo de marginalidade 

epistemológica. Pensando na relevância da temática, a seguinte proposta de pesquisa 

busca situar as relações entre geografia e religião, com um recorte histórico-espacial que 

aborde a inserção do protestantismo, pentecostalismo e do neopentecostalismo no Brasil 

até a localidade do Residencial Vista Bela, Londrina (PR).  

O trabalho em questão se trata de um desdobramento de uma pesquisa realizada por 

Paula e Marques (2016) na qual foram analisadas espacialmente as determinações e 

implicações da proliferação dos espaços religiosos no Residencial. Cabe, porém, dentro 

do debate da geografia da religião no contexto londrinense, não apenas a espacialização 

mas sim a compreensão e análise dos conflitos políticos, sociais e portanto, da 

territorialidade que a religião envolve. 

A religiosidade pentecostal brasileira toma cada vez mais protagonismo diante das 

diversas formas de cristianismo que crescem diariamente no Brasil. Este movimento 

religioso se estabelece após diversas tentativas de inserção, valendo destacar a primeira 

com registros na historiografia, em que uma expedição francesa na baía de Guanabara 

em 1555, liderada por Nicolas Durand de Villegaigon, trazendo huguenotes – 

protestantes franceses – que em poucos anos foram expulsos e proibidos por exercer sua 

religiosidade. Alguns destes mais tarde foram presos e executados na força pelos 

portugueses com a expulsão dos franceses, como descreve Matos (2011, p.4), não sem 

antes celebrar o primeiro culto protestante das Américas em 10 de março de 1557. O 

protestantismo brasileiro, portanto, nasce do conflito. 

Fruto de um processo histórico que se inicia nos Estados Unidos da primeira década do 

século XX, o pentecostalismo se expande rapidamente pelo mundo, chegando ao Brasil 

apenas quatro anos após os acontecimentos da rua Azusa, na Califórnia. O movimento 

que começa com a comunidade afro-americana encontra nos imigrantes italianos de São 

Paulo seus primeiros fiéis por meio da Congregação Cristã no Brasil. 

O local escolhido para a investigação se trata de um empreendimento recente do 

PMCMV (Programa Minha Casa, Minha Vida) do Governo Federal inaugurado no 
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começo do ano de 2012 na cidade de Londrina (PR), no qual, as famílias selecionadas 

residem em casas e apartamentos. 

O residencial caracteriza-se até o presente momento, pela falta de infraestrutura 

urbanística básica como escolas, postos de saúde e áreas de lazer. A hipótese inicial de 

que as igrejas assumiram um papel importante diante a ausência do Estado na 

localidade, evoca uma investigação sobre como se daria essa disputa e quais 

instrumentos são utilizados para tal fenômeno. 

Alvo de inúmeras críticas quando foi entregue, Bezerra (2014, p. 532) destaca essas se 

deram pela área ser distante de outros bairros, por não conter zonas para 

estabelecimentos comerciais e outras necessidades básicas para a população, 

principalmente as de responsabilidade estatal. Dentre todos os debates sobre o 

Residencial podemos ressaltar: 

[...] o empreendimento foi construído sem que as demais 

políticas sociais fossem também garantidas a essa população, 

pois as casas e apartamentos foram entregues no começo de 

2012 e até o ano de 2015 ainda inexiste no bairro equipamentos 

e serviços sociais básicos como escola, unidade básica de saúde, 

dentre outros. O centro de convivência construído pela (sic) 

empreendimento foi transformado em um Centro de Educação 

Infantil (CEI), mas a demanda de crianças no território é tão 

grande que esta única CEI não consegue atender nem mesmo 

todas as crianças de um único condomínio existente lá. Isso faz 

com que o acesso às demais políticas públicas seja fragilizado 

visto que o bairro foi construído num lugar bem distante (fica a 

cerca de 10 Km do centro da cidade), o que faz com que as 

pessoas tenham também muita dificuldade para se locomover, 

pois dependem exclusivamente do serviço de transporte público 

urbano, o que lhe custa tempo significativo de deslocamento, 

além do desgaste físico e emocional (LOPES; AMARAL, 2015, 

p.3, 4). 

 

A partir de toda a realidade exposta até aqui, procura-se investigar os espaços religiosos 

no Residencial Vista Bela, compreendendo a influência que as igrejas exercem neste 

espaço e as dinâmicas que cria e altera. Essa realidade foi escolhida justamente por se 

tratar de uma localidade extremamente periférica ao resto da cidade, além de ser um 

bairro recente e por possuir uma organização espacial que facilita o estudo. Milhares de 

famílias foram realocadas para o residencial mudando completamente sua vida 

cotidiana, tendo por exemplo que percorrer grandes distâncias para chegar ao trabalho 

ou a escolas. 
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Para tal, foi tomada como base as opções metodológicas propostas por Rosendahl 

(1995, p. 50-55), mais especificamente na temática “religião, território e 

territorialidade”, utilizando-se de frequentação de celebrações religiosas e entrevistas 

semi-estruturadas para identificar indícios iniciais de tais questões. 

A partir das entrevistas realizadas, foi possível notar uma tensão entre os templos, tanto 

entre igrejas protestantes, quanto entre protestantes e católica. Nesta tensão foi possível 

identificar uma apropriação do espaço pelo religioso que se reflete nos contextos 

sociais. Essa territorialidade das igrejas no Residencial resulta em um comportamento 

de coexistência pacífica acompanhado por sentimentos mútuos de respeito, indiferença 

e antipatia, sendo que estes dois últimos se expressam mais acentuadamente. Vale citar, 

que até o momento da primeira pesquisa em 2015 (PAULA; MARQUES, 2016) não 

havia a presença de igrejas protestantes históricas, somente de pentecostais, 

neopentecostais e a Igreja Católica que não demonstrou relações com o movimento de 

Renovação Carismática, o que mudou atualmente com a presença da Igreja Batista, 

Metodista e também da Adventista. 

Além das questões territoriais, foi possível notar as diversas formas de conexão com o 

lugar, através dos conceitos de espaço profano e espaço sagrado – temática que 

Rosendhal (1995) chama de “espaço e lugar sagrado – vivência, percepção e 

simbolismo”. Neste último, os pentecostais em especial prezam pela transcendência das 

dimensões físicas, buscando criar uma atmosfera que ligue o divino e o humano, como 

afirmam Pereira e Gil Filho (2012), como já citado. Essa característica de mobilidade 

das manifestações sagradas está ligada unicamente ao local de reunião dos membros da 

comunidade religiosa, o que a possibilita a ligação e apropriação de diversos lugares – 

como categoria geográfica. 

Por fim, vale ressaltar que se trata de uma pesquisa em andamento, e que representa 

uma parte importante do espaço vivenciado e produzido diariamente pelos templos 

pentecostais, suas determinações e implicações e por fim, todas as dinâmicas territoriais 

criadas na periferia de Londrina. 
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“ESTRANGEIRO” E “RELIGIOSO”  UMA ANÁLISE DAS FORMAS DE 

SOCIALIZAÇÃO, TENSÕES E CONFLITOS ÉTNICO-RELIGIOSOS DOS 

IMIGRANTES ALEMÃES E SEUS DESCENDENTES NA FORMAÇÃO DO 

SÍNODO EVANGÉLICO LUTERANO DO BRASIL NO ESTADO DO PARANÁ. 
 

Wanderley Maycon Lange31 

 

Este trabalho pretende articular as categorias conceituais analíticas de “estrangeiro” e 

“religioso” na teoria sociológica de Georg Simmel com o ser imigrante alemão luterano 

para compreender o processo de formação das primeiras comunidades luteranas 

pertencentes ao Sínodo Evangélico Luterano do Brasil (atual Igreja Evangélica Luterana 

do Brasil - IELB) no estado do Paraná. Os documentos oficiais eclesiásticos apontam 

que a atuação do Sínodo Evangélico Luterano do Brasil no estado aconteceu nas cidades 

de Cruz Machado (1921); Bom Jardim do Sul, ex Bitú-Mirim (1941); Palmeira (1942), 

Irati (1955); Imbituva, ex Cupim (1943); Curitiba (1950); Ponta Grossa (1954); 

Guarapuava (1948). Este processo de constituição e atuação do igreja no estado foi 

gerado por tensões e conflitos étnico-religiosos identitários. A sua formação e 

estabelecimento institucional veio da necessidade de integração dos imigrantes alemães 

e, posteriormente, seus descendentes, de atendimento eclesiástico para o exercício de 

sua fé. Destarte, o conceito simmeliano de fé expressa um fenômeno sociológico. A fé 

religiosa é o liame que veio consolidar as relações sociais, para discordâncias, tensões, 

conflitos ou mesmo de oposição. Torna-se, assim, num dos construtos sociais mais 

remotos e funcionais denotado pela coesão da sociedade. 

Busco, assim, apresentar uma breve análise do pensamento do sociólogo alemão Georg 

Simmel (1859-1918) sobre os conceitos de “estrangeiro” e “religioso” em seus escritos. 

Tais atribuições possuem desdobramentos que abordam a condição do “imigrante” e 

suas implicações oriundas do processo migratório bem como a ideia do “religioso” e sua 

respectiva “religiosidade” como objeto de estudo. Ambos os conceitos trazem consigo 

múltiplas expressões na sua dimensão ou forma social. “Estrangeiro” e “religioso” se 

configuram em categorias analíticas heurísticas para pensar a dinâmica deste grupo de 

imigrantes alemães luteranos que trouxeram consigo sua “bagagem” cultural e religiosa. 

Georg Simmel abordou os novos “comportamentos sociais” entre os estrangeiros que 

estavam divididos entre duas culturas e espaços. Tais comportamentos surgiram das 
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novas condições e contextos para seu estabelecimento na sociedade receptora. A 

produção das suas novas formas de socialização emergiu de tensões que “coabitaram” 

nos contatos étnicos e culturais (religiosos). 

Em Simmel (1994), o estrangeiro possui uma forma peculiar de interação social que está 

no dilema de sair e/ou afastar, ficar e/ou permanecer. A ideia de proximidade e distância 

são inerentes à sua condição de estrangeiro. Proximidade e distância também estão 

presentes na sociedade local receptora, na maneira como interagem com o estrangeiro 

em dado contexto e momento histórico. A presença estrangeira traz mudanças sociais e 

culturais que são interpretadas com restrições e desconfiança, ignorada as suas 

multiplicidades, diversidades e singularidades. Tais possibilidades, ainda que não se 

concretizem, podem gerar práticas intolerantes em condições adversas. 

O debate sociológico sobre migrações traz à tona conceitos muito importantes como as 

interações sociais, a coesão social, as diferenças entre os diversos grupos, as mudanças 

sociais que decorrem do avanço do capitalismo e da mobilidade geográfica e 

socioeconômica. (Ibidem) 

Simmel tem importantes contribuições para a “sociologia da imigração”. Embora os 

termos “imigrante” e “imigração” não apareçam nos escritos de Simmel inventariados 

por Waizbort (2000, p. 11-12), a figura do migrante está presente em vários de seus 

textos. Em suas obras trata da mobilidade de perspectivas, sentidos e ações, 

características do sujeito na modernidade. Sua abordagem é transversal. O tema dos 

imigrantes e descendentes, por sua vez, foi abordado em seus estudos sobre os judeus. 

Simmel os considerava “assimilados”. Quando Simmel trata do espaço, discorre sobre 

deslocamentos e isso diz respeito às migrações. Ele busca analisar as formas de 

socialização estabelecidas no interior de um grupo migrante em oposição ao fixo. 

Também procura entender os efeitos da migração nas pessoas do grupo sedentário. Sua 

abordagem mais clássica e direta aos migrantes está nos seus trabalhos sobre o a figura 

do “estrangeiro”. A mobilidade e as interações caracterizadas pela fluidez de suas 

condições geográficas dão existência ao migrante ao mesmo tempo que produzem 

múltiplas consequências. A fluidez (dinamicidade) é quem vai defini-lo socialmente. 

Para Simmel, o indivíduo é a chave do processo, e não apenas o grupo. Sua análise 

aponta para a necessidade de mudança e diferenciação do homem moderno. Para ele, 

planícies e estepes favorecem as migrações. Simmel defende a ideia de que há uma 

profunda relação entre movimento no espaço e diferenciação das existências sociais e 

pessoais”. (Simmel, 1999, p. 651)  



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

53  

A relação entre migração e religião na perspectiva sociológica se caracterizou como um 

fenômeno moderno/contemporâneo de análise que trouxe consigo uma série de questões 

religiosas complexas nos debates sócio-políticos nacionais e internacionais. Esta 

complexidade apontou para certos limites intrínsecos ao processo de se compreender 

determinadas dinâmicas sociais sem considerar a questão religiosa. Neste sentido, 

começou-se a buscar os nexos entre religião e mobilidade humana, sociabilidades, 

interação social, cultural e político, em processos de assimilação, aculturação, 

hibridização e suas possíveis, respectivas e mútuas influências do tipo: como as 

religiões interferem nos processos migratórios e, ao mesmo tempo, como os 

deslocamentos humanos interagem com a religiosidade dos migrantes e na estruturação 

das instituições religiosas. 

O conceito simmeliano de fé evidencia um fenômeno sociológico: a fé religiosa em si, 

nos outros e em Deus é o nexo que consolida as relações sociais. Configura-se num dos 

construtos sociais mais remotos e funcionais marcado pela coesão da sociedade. 

Palavras-chave: Imigração, Identidade, Religião, Luteranismo. 
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Eixo 02. 

Religião: Educação e Relações de Gênero 

 

Este eixo temático organiza os estudos e pesquisas da relação entre educação, cultura 

e religião, campo este que se abre sistematicamente aos pesquisadores de Teologia e 

de Ciências da Religião, assim como de áreas afins. Com perspectiva interdisciplinar, 

sua intenção é compreender os diferentes processos de ensino e aprendizagem nos 

espaços escolarizados e comunitários. Esse núcleo abrange temas como ensino 

religioso, pastoral da educação, educação em diferentes espaços confessionais, 

diversidade, formação inicial e continuada, catequese, formação de lideranças para 

movimentos e estudo dos diferentes segmentos escolares, entre outros. Tais 

elementos estão relacionados à compreensão e à transformação das práticas e 

conduções da vida e políticas educacionais apresentadas como plataformas para a 

ordenação e a direção das relações da humanidade com seu entorno (natureza, 

transcendência, alteridade). Assim como pesquisas que abordam as relações entre 

religião e gênero pontuando a diversidade de abordagens em suas configurações 

individuais e sociais e como se articulam a partir de múltiplos vieses, sejam eles 

antropológicos, históricos, literários, teológicos e filosóficos. 
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A COMPLEXIDADE DE PENSAR GÊNERO E RELIGIÃO NO HORIZONTE 

ANTROPOLÓGICO  

 

Clélia Peretti 32 

Maria Inês Amaro Assunção de Melo33 

 

Esta pesquisa objetiva discutir gênero e religião e suas contradições no contexto social a 

partir das relações entre homens e mulheres, consideradas na perspectiva antropológico 

filosófica. Os estudos de gênero vêm adquirindo relevância no âmbito acadêmico e na 

sociedade como um todo. Novos paradigmas surgem nas últimas décadas, afirmando 

diferenças éticas, de gênero, de orientação sexual, religiosas, entre outras – 

manifestando-se de modo plural, assumindo diversas expressões e linguagens 

(CANDAU, 2012, p. 236). O método adotado refere-se a pesquisa bibliográfica (BVC), 

tendo por base os seguintes descritores “gênero, religião”. O artigo parte do pressuposto 

de que o conceito de gênero não é uniforme dentre as variadas perspectivas teóricas. 

Isso significa dizer que cada perspectiva estabelece consequências diferenciadas para as 

práticas e ações sociais que auxiliam e orientam as relações entre homens e mulheres. A 

partir da década de 1960, certas “teorias” sustentariam que gênero e identidade de 

gênero é independente da identidade sexual da pessoa. Os gêneros masculinos e 

feminino da sociedade são um produto exclusivo de fatores sociais, sem relação com 

verdade alguma da dimensão sexual da pessoa. Qualquer conduta sexual é justificável, 

inclusive a homossexualidade. A sociedade é que deveria se modificar para incluir 

outros gêneros além do masculino e do feminino na configuração da vida social. O 

conceito de gênero foi sendo debatido ao longo da história das ciências humanas 

passando de uma perspectiva biológica, antropológica, psicanalítica, moderna e pós-

moderna a expansão das possibilidades de compressão sobre a complexidade das 

relações sociais e de poder. Uma das primeiras e mais emblemáticas teorizações foi 

proposta por Joan Wallach Scott em meados da década de 1980 que pretendia organizar 

as principais correntes teóricas e propor uma nova definição para o conceito gênero. O 

gênero não seria a diferença sexual, mas sim as representações e as relações de poder 

produzidas a partir da constatável diferença sexual e, passíveis de alteração (SCOTT, 
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1988). Não é a diferença sexual por si só que organiza as relações entre homens e 

mulheres, mas as relações de poder que definem como os sexos devem manter suas 

interações. Para Scott, em todas as culturas há diferenças sexuais e de sexos, mas delas 

podem decorrer características psicológicas e sociais diferentes na história e mesmo 

entre os diferentes estratos e grupos sociais num mesmo momento histórico. Em suma, 

mesmo que o binarismo de sexo continue, o essencialismo biológico de gênero é 

rompido. Qualquer conduta sexual é justificável, inclusive a homossexualidade. A 

sociedade é que deveria se modificar para incluir outros gêneros além do masculino e do 

feminino na configuração da vida social. Assim, a teoria de gênero é relativamente nova 

e está em constante movimento de crítica, construção e reconstrução dentro desse novo 

paradigma de conhecimento. A religião de modo geral é estudada, pesquisa e refletida 

por inúmeros teóricos, porém, sempre dentro de uma visão masculina e patriarcal. No 

campo dos estudos de gênero, no Brasil, há perspectivas explicitadas em encontros e 

seminários, que consideram esse campo ainda não consolidado. Apesar da ampla 

produção, há uma argumentação sobre sua fragilidade, em termos teóricos e/ou 

metodológicos. Contudo, os estudos de gênero, perpassam e envolvem diversas áreas 

disciplinares, com todas as suas diversidades e especificidades e constituem um campo 

de direito próprio. Assumir um debate epistemológico não significa tratar somente as 

questões teóricas, abstratas, distantes dos problemas cotidianos, mas também, pressupõe 

o enfrentamento dos jogos de poder de uma leitura fenomenológica, dos diferentes fatos 

e de uma mudança de percepção do Universo e do ser humano. As epistemologias 

feministas abrem-se para um campo “multidisciplinar” e defendem a pluralidade 

metodológica. A ciência na perspectiva das epistemologias feministas tem gênero, 

havendo diferentes maneiras de produzir conhecimento. Homens e mulheres fazem 

ciência de formas diferenciadas. As epistemologias femininas entendem que o 

conhecimento é sempre situado, posicionando-se contra a objetividade e a 

“neutralidade” características da ciência positiva androcêntrica e resgatando o papel da 

emoção e da experiência feminina na produção do conhecimento cientifico. Assim, as 

feministas pós-modernas desta última geração problematizam as teorias essencialistas 

ou totalizantes das categorias fixas e estáveis do gênero, presentes nas gerações 

anteriores, nas quais “gênero” era definido a partir do “sexo”, enquanto categoria 

natural binária e hierárquica, como se existisse uma essência, naturalmente masculina e 

feminina inscrita na subjetividade. Deste modo, a utilização da categoria de gênero 

alterou o enfoque das discussões e inaugurou uma problemática, no campo feminista: 
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incluiu tendências universais em relação ao masculino e feminino com as 

especificidades históricas e culturais levando a pensar que a identidade, masculina ou 

feminina, não estaria inscrita na natureza: ela seria o resultado de uma construção 

social, um papel que os indivíduos desempenham por meio de tarefas e funções sociais. 

Para seus teóricos34, o gênero é performativo35 e as diferenças homem-mulher são 

apenas opressões normativas, estereótipos culturais e construções sociais que é preciso 

desconstruir para se chegar à igualdade. Em nome da liberdade e da igualdade, as 

batalhas ideológicas do gênero, obedecendo a exigências individualistas, subjetivistas, 

visam organizar a sociedade sem ter de respeitar a diferença sexual, porque não sabe 

mais como lidar com ela. Também, os técnicos da teoria do gênero e os grupos de 

pressão que a reivindicam para si, combatem em favor de uma indiferenciação sexual a 

que chamam neutralidade sexual: uma espécie de fluidez magmática, que mistura 

confusamente coisas abstratas e que é colocada em movimento como uma nova utopia 

de libertação do desejo, pretensamente portadora de uma felicidade universal. Os 

técnicos da teoria do gênero trabalham no desmantelamento daquilo que denominam de 

sistema binário homem-mulher. Somos confrontados com uma revolução, como diz 

Williams (2011), no seu livro Cultura e Sociedade, com uma guerra cultural, que 

procura dar uma reviravolta na ordem da criação do homem e da mulher, tal como Deus 

a concebeu, desde a origem de seu eterno designo. A diferença sexual está presente em 

várias formas de vida, mas somente no homem e na mulher esta diferença traz a imagem 

e a semelhança divina. A sua finalidade não é a subordinação, mas a comunhão e 

geração. Conduzida pelo ocidente, a revolução cultural opera de maneira dissimulada, 

em quase total ausência no debate público. Suas consequências são de grande gravidade. 

Elas não dizem só respeito ao domínio das ciências médicas, humano-sociais: suas 

caídas destruidoras poderiam tornar-se sempre mais evidentes na vida concreta das 

pessoas e das sociedades em que vivemos. O gênero nos situa, numa dimensão de 

construção social ou de construção biologizada. Há uma cultura no biológico e uma 

biologia na cultura (GEBARA, 2001, p. 11). Estamos diante de uma nova maneira de 

encarar o casamento, a família, o amor, a dignidade humana, os direitos e a sexualidade 

orientada por uma perspectiva subjetivista. A suposta “exaltação do individualismo 

liberal”, aliada a uma “ética subjetivista de busca desenfreada do prazer”, junto com 
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novas expressões de um “socialismo de inspiração marxista”, estariam ameaçando a 

família. Uma tendência que se manifestou na Conferência de Pequim, em 1995, 

pretenderia introduzir nos povos a “ideologia de gênero”. Para esta ideologia, a maior 

forma de opressão do homem sobre a mulher é a família monogâmica 

institucionalizada, fundada na união heterossexual (CPF, 1999, n. 74 e nota 66). Quanto 

ao tema da mulher duas são as tendências: a primeira é a da subordinação que fomenta a 

contestação. A mulher é “antagônica do homem”. Os abusos de poder se enfrentam com 

a busca do poder. Esse processo leva à rivalidade entre os sexos, onde a identidade e o 

papel de um são assumidos em prejuízo do outro, introduzindo na antropologia uma 

confusão perniciosa, com reveses nefastos na estrutura da família. A segunda é 

consequência da primeira. Para evitar a supremacia de um sexo sobre o outro, tende-se a 

“eliminar as suas diferenças” considerando-as meros efeitos de um condicionamento 

histórico-cultural. A diferença corpórea, chamada sexo, é minimizada; e a dimensão 

cultural, chamada gênero, é maximizada e considerada primária. Tal antropologia, que 

obscurece a dualidade dos sexos em favor de perspectivas igualitárias para a mulher, 

questiona a natureza biparental da família, composta de pai e de mãe, e equipara a 

homossexualidade à heterossexualidade, num novo modelo de “sexualidade 

polimórfica”.36 (JOÃO PAULO II, 2004, n. 2)37. A motivação mais profunda dessa 

tendência está na tentativa da pessoa de “libertar-se dos próprios condicionamentos 

biológicos”. Nessa perspectiva antropológica, a natureza humana não tem em si 

características que se imponham, mas, cada pessoa pode e deve modelar-se a seu gosto, 

livre de toda a predeterminação ligada à sua constituição essencial. Os estudos de 

gênero têm raízes no pensamento liberal e no feminismo, em autores franceses como 

Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze. Esses são uma provocação para a 

consciência da condição humana e para se pensar a identidade a partir de uma maior 

consciência de si e da própria liberdade, levando-se em conta as decisões subjetivas e os 

estilos de vida pessoais. Assim, se evita o achatamento da realidade em paradigmas 

universalistas, que não respeitam as diversidades. É preciso abandonar o 

enclausuramento ideológico e abrir-se a um debate entre as posições delineadas. Esse 

debate deve se basear no reconhecimento da dignidade da pessoa e da igualdade dos 

direitos, constituindo uma plataforma de valores compartilhados. É o caminho que 

contribui para uma convivência civil em que as diferenças não sejam demonizadas ou 

                                                             
36 Relativo à polimorfia, qualidade ou condição do que está sujeito a mudar de forma ou do que se apresenta sob diversas formas: 

desenho polimórfico, plástico polimórfico.  
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marginalizadas, mas se traduzam em riqueza para a vida de todos (PIANA, 2014). 

Judith Butler (2009) faz a afirmação radical de que não há identidade de gênero por trás 

das expressões do gênero. A identidade é performativamente constituída através das 

expressões tidas como seus resultados (2008, p. 47-48). Mesmo que se discorde disso, 

há no seu pensamento uma pertinente busca de um vocabulário adequado para maneiras 

de viver o gênero e a sexualidade indo para além da norma binária, restrita ao homem e 

à mulher cisgêneros e heterossexuais. Para a filósofa, é preciso emitir uma palavra em 

que a complexidade existente possa ser reconhecida, onde o medo da marginalização, da 

patologização e da violência seja radicalmente eliminado. E arrisca dizer que talvez não 

seja tão importante produzir novas formulações de gênero, mas sim construir um mundo 

em que as pessoas possam viver e respirar dentro da sua própria sexualidade e do seu 

próprio gênero. Não se trata de discutir o espaço das mulheres e da teologia feminista 

nas agendas teológico-políticas, mas compreender as implicações que o uso da 

“categoria de Gênero” tem nos processos de constituição e de configuração das 

identidades.  

 

Palavra-chave: Gênero. Religião. Antropologia Filosófica.  
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ENSINO RELIGIOSO E OS SABERES DOCENTES: UMA RELAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O CONHECIMENTO RELIGIOSO EM SALA DE AULA 

 

Edile Maria Fracaro Rodrigues38 

 

A formação do/a docente de Ensino Religioso (ER) carece de uma leitura crítica das 

realidades sociais para buscar os referenciais para a organização e redirecionamento do 

trabalho dos/as professores/as em sala de aula. Com a homologação da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) e a definição do conhecimento religioso como objeto de 

estudo do ER, o presente trabalho, qualitativo, por meio de revisão bibliográfica, propõe 

apresentar a relação dos saberes docentes de Tardif (2002) e o conhecimento religioso 

em sala de aula. Entender a forma de aquisição de saberes dos/as docentes segundo 

Tardif (saberes pessoais, saberes provenientes da formação escolar, saberes da formação 

profissional para o magistério, saberes provenientes dos programas e livros didáticos 

usados no trabalho e Saberes provenientes de sua própria experiência, na sala de aula e 

na escola) é importante para a construção da identidade deste componente curricular, 

pois os/as docentes e a disciplina de ER vivem, na atualidade, numa encruzilhada entre o 

velho e o novo, o estabelecido e o desafiador. 

A proposta do presente trabalho, qualitativo, por meio de revisão bibliográfica, é 

apresentar uma relação dos saberes docentes de Tardif (2002) e o conhecimento 

religioso em sala de aula, pois com a homologação da Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), o conhecimento religioso é o objeto de estudo do Ensino Religioso 

(ER). 

Oliveira (In  JUNQUEIRA et al, 2017a, p.156) inicia seu verbete “Conhecimento 

Religioso” com os seguintes questionamentos: “O ‘conhecimento religioso’ é passível de 

ensinamento em sala de aula no contexto brasileiro multicultural e plurirreligioso? 

Docentes de ER responderão afirmativamente, mas como, então, ensinar em sala de aula 

o ‘conhecimento religioso’?”. Para Oliveira, o conhecimento religioso é interativo e 

aponta a sua interação com os “métodos e os escrutínios das ciências humanas e 

naturais” (OLIVEIRA In  JUNQUEIRA et al, 2017, p. 157). 

A sala de aula, a escola e a comunidade são espaços que apresentam questões 

complexas, quando temas e problemas são sobrepostos à interdependência dos sujeitos e 

a aspectos de uma mesma realidade que são ampliados e diversificados por dinâmicas 

                                                             
38 Doutora em Teologia – Mestre em educação (PUCPR). Professora do Eixo Humanístico, na disciplina de Cultura Religiosa, da 
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multicausais. Assim, a formação do/a docente de ER carece de uma leitura crítica das 

realidades sociais para buscar os referenciais para a organização e redirecionamento do 

seu trabalho em sala de aula. 

O processo formativo dos professores requer diferentes formas que contemplem não só 

o domínio de conteúdos específicos, mas também a transformação destes em conteúdos 

de ensino. Como processo contínuo, a formação docente precisa ser entendida não 

apenas como um saber fazer, mas saber o que fazer, como fazer e por que fazer. 

Tardif reflete sobre saberes profissionais docentes, os lugares de atuação dos/as 

professores/as, as organizações formativas ou laborais e os instrumentos de trabalho 

docente. Também aborda as fontes de aquisição desses conhecimentos e como se 

integram ao trabalho docente (TARDIF, 2002). E a partir das proposições de Tardif, 

buscou-se refletir sobre o objeto de estudo do ER, o conhecimento religioso. 

Para Tardif, há um saber docente adquirido anteriormente ao ingresso à carreira 

profissional. A socialização escolar enquanto estudante marca a socialização social 

enquanto docente. Ou seja, o saber-fazer e o saber-ser são construídos durante a história 

de vida. “[...] o que foi retirado das experiências familiares ou escolares dimensiona, ou 

pelo menos orienta, os investimentos e as ações durante a formação inicial 

universitária” (TARDIF, 2002, p. 69). 

Os saberes pessoais de professores/as advêm da família e do ambiente de vida, espaços 

por excelência do conhecimento religioso. E no espaço escolar o professor/a de ER 

poderia tratar o conhecimento religioso a partir de sua confessionalidade ou ausência 

dela. 

Entretanto, tal constatação não invalida o conhecimento religioso como objeto de 

estudo, tão pouco poderia ser base para aqueles que não concordam com a presença do 

ER no espaço escolar, pois segundo PASSOS (2011, p. 83), “O método científico não 

pode afirmar ou negar a autenticidade do conhecimento religioso por insuficiência de seu 

próprio método”. 

Segundo Santos e Santos (2009, p. 52), a não neutralidade do conhecimento se 

evidencia quando se articulam sujeito/objeto/saber, provocando “uma onda de 

repercussão, migrando para outros conceitos afins, oferecendo a ressignificação e 

reorganização; possibilitando um novo olhar, resultando em mudança de atitude e um 

novo sentimento de harmonia e pertencimento ao mundo”. 

Na presente reflexão, não se entende como problema o professor expressar sua 

confessionalidade ou ausência dela. Como em qualquer disciplina, há um recorte 
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epistemológico na formação do professor e, consequentemente, na escolha de suas 

leituras. Isso, de algum modo, pode ser facilmente identificado no campo das ideologias, 

com o registro patente de posicionamentos um pouco mais radicais no posicionamento 

político, por exemplo, de professores/as. 

O que se deve, portanto, considerar em qualquer área do conhecimento, é intenção da 

prática pedagógica, bem como as políticas públicas que gerem o sistema educacional. O 

conhecimento religioso faz parte da dimensão humana e vai além da superfície dos 

fatos, acontecimentos, gestos, ritos, normas e formulações. 

A devida contextualização do ser humano no tempo e no espaço é muito importante 

para a compreensão do espaço escolar. Em relação aos saberes provenientes da 

formação escolar, vemos na história e na legislação brasileira os modelos de ER que 

acompanharam muitos professores nos seus tempos de banco escolar. 

Percebe-se iniciativas promovidas no sentido de construir o ER como componente 

curricular no decorrer de sua construção histórica, desde uma compreensão como um 

elemento que colaboraria na “formação moral” das gerações até a reflexão sobre sua 

dimensão pedagógica e epistemológica. A situação da formação de profissionais para o 

ER, especialmente a partir de meados da década de noventa, mobilizou um significativo 

processo de organização de diversos cursos de licenciatura e de pós-graduação. 

Considerando a falta de uma formação específica, o/a professor/a de ER pode recorrer a 

esses saberes provenientes da formação escolar. Assim, a alteração na concepção do ER 

a partir de um modelo fenomenológico pode não produzir a alteração dessa concepção 

em sala de aula. 

Uma habilitação em ER se estrutura em dois pressupostos: um epistemológico, cuja 

base é o conjunto de saberes das Ciências da Religião e Teologia, e um pedagógico, 

constituído por conhecimentos necessários à educação para a cidadania. 

Vê-se diferentes concepções de ER no decorrer da história da educação brasileira. Tais 

concepções tem sua origem no contexto sociopolítico e jurídico brasileiro e, 

consequentemente, influenciarão as políticas de formação de professores. 

A partir da história, da legislação e das pesquisas do ER, a complexidade dos debates. 

Não é foco deste trabalho o levantamento histórico do ER, tão pouco os aspectos legais 

que antecedem a homologação da BNCC (2017). Compreende-se aqui que no espaço 

escolar, longe de quaisquer formas de proselitismo, pode-se favorecer a reflexão sobre 

aspectos fundamentais da existência humana, promovendo a inserção do/a estudante nas 

questões sociais do dia a dia. “Pensar o Ensino Religioso a partir de um marco 
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estruturado de leitura e interpretação da realidade é um grande passo para garantir a 

participação do cidadão na sociedade de forma autônoma (RODRIGUES et al., 2015, 

p.13). 

É no espaço escolar que se percebe as contradições do contexto social, os conflitos 

psicológicos, as questões da ciência e as diferentes concepções de valores dos atores 

envolvidos nesse processo. Por isso, é preciso compreender o caminho do processo 

formador docente juntamente com os elementos tecnológicos, pedagógicos e 

institucionais que ocorrem não apenas em sua atuação, mas no processo de formação 

inicial e continuada. 

Como espaço qualificado para o desenvolvimento dos atores sociais no seu processo de 

ensino e aprendizagem, o ambiente escolar também é o espaço onde a cultura escolar 

pode ser identificada em duas instâncias de referência: o conjunto de e instrumentos 

utilizados para as atividades de ensino e aprendizagem e as inter-relações que se 

sucedem a partir dessas atividades (FERNANDES, 2005). 

“A expressão cultura material escolar, portanto, se define a partir de um conjunto de 

elementos que — direta ou indiretamente — subsidiam o processo de ensino-

aprendizagem nas suas mais variadas expressões e espaços físico- sociais” 

(RODRIGUES et al, 2009, p. 184). 

Duas implicações são trazidas no bojo da discussão sobre a cultura material escolar 

como um caminho de compreensão e orientação na formação docente: 1. apreender a 

trajetória do próprio objeto de estudo; 2. não esquecer que a noção de trajetória se aplica 

também ao momento em que o objeto se transforma em documento, ou seja, em um 

instrumento pelo qual adquire novo sentido, novos usos; ao momento em que se torna, 

enfim, fonte de informação e aprendizagem (FISCARELLI e SOUZA, 2007, p. 97). 

Cursos, palestras, livros, programas de formação docente — seja por opção pessoal ou 

por determinação institucional — são materializados tornando uma importante fonte da 

cultura escolar. Uma formação consistente que pode garantir a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

A experiência na profissão, segundo Tardif (2002, p. 61), é destacada pelos professores 

“como fonte primeira de sua competência, de seu ‘saber-ensinar’” e que o trabalho 

docente não “é uma simples sobreposição linear de receitas e conhecimentos práticos 

adquiridos com o tempo”(TARDIF e LESSARD, p. 285). 

Para os autores, “experiência se refere à aprendizagem e ao domínio progressivo das 

situações de trabalho ao longo da prática cotidiana” (TARDIF e LESSARD, p. 285). 
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Em sala de aula, portanto, o/a professor/a é guiado/a por dois saberes: o conhecimento 

das normas que orientam sua prática e o conhecimento das teorias científicas. 

A reflexão sobre a formação de professores de ER, desde os cursos livres realizados em 

espaços das igrejas em parceria com secretarias de educação até os cursos oferecidos por 

Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da Educação, é importante 

para verificar as concepções do ER e as consequências para o cotidiano da sala de aula. 

A visão de aperfeiçoamento vai ao encontro da melhor qualificação do docente, 

engajado em uma associação de classe que contribuirá para o fortalecimento da 

identidade profissional. A preocupação com a formação do professor de ER por meio de 

debates e produção científica sugere uma superação das tradicionais aulas de religião e 

apontam que os/as professores/as estão procurando inserir em suas aulas conteúdos que 

tratem da diversidade de manifestações religiosas, dos seus ritos, das suas paisagens e 

símbolos, as relações culturais, sociais, políticas e econômicas de que são impregnadas 

as diversas formas de religiosidade. 

O profissional docente busca ações que venham confirmar o seu espaço, identificando 

assim sua profissão com suas ações pedagógicas. Ressalta-se a necessidade do/a docente 

buscar a significação social da profissão e como isso deve se tornar importante para sua 

prática; rever os conceitos de tradição, incorporando as práticas tidas como 

culturalmente significativas para a sociedade, no atendimento das necessidades da 

realidade e, por último, confrontar teoria e prática, analisando-as à luz das teorias 

existentes e a construção das novas teorias. 

E uma profunda reflexão vem sendo desencadeada em relação à formação do professor 

de ER, pois os/as docentes e a disciplina de ER vivem, na atualidade, numa 

encruzilhada entre o velho e o novo, o estabelecido e o desafiador. Daí a pertinência de 

pesquisar a formação e a identidade docente, que apesar de parecem ser temas distintos, 

na essência, são complementares. 

 

Palavras-chave: Formação docente; conhecimento religioso, Ensino Religioso. 
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DIVERSIDADE RELIGIOSA NA UFPR: OPORTUNIDADES, LIMITES E 

DESAFIOS DE UMA PESQUISA SOBRE RELIGIÃO ENTRE UNIVERSITÁRIOS 

 

Eva L. Scheliga39 

Adriane Knoblauch40 

Karina Kosicki Bellotti41 

 

O exercício do direito à liberdade religiosa e os debates em torno da defesa (ou da 

ausência) do pluralismo religioso no contexto de instituições escolares têm sido objeto 

de diversos estudos desenvolvidos sobretudo nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul e em São Paulo, tendo o ensino religioso como eixo de análise privilegiado. Se, 

por um lado, o enfoque conferido ao ensino religioso é inspirador, um dos limites do 

foco específico nas práticas desta disciplina escolar é a inevitável concentração dos 

estudos nas instituições de ensino básico, deixando ao largo reflexões sobre a 

elaboração dos limites do religioso no âmbito das instituições de ensino superior.  

A relação entre religião e ensino superior constitui um terreno bastante fértil para 

pesquisas. No âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) pode-se afirmar que a 

questão da diversidade religiosa e da laicidade ganhou nova dimensão a partir de 2014. 

Naquele ano foi reinaugurado o espaço da capela, localizado no térreo do Ed. D. Pedro 

I, prédio integrante do Campus Reitoria. O espaço, considerado um bem patrimonial do 

Paraná, ficou fechado por cerca de dois anos para fins de ampla reforma, na qual se 

incluiu o restauro de quarenta e dois metros de um vitral construído há mais de 

cinquenta anos. A reinauguração contou com uma celebração e a chamada “dedicação 

do altar”, ato tido pelo padre católico responsável pela capela como necessário para a 

consagração do espaço dedicado à Nossa Senhora do Carmo.  

A presença exclusiva de membros da hierarquia católica no ato de reinauguração da 

capela reacendeu localmente a polêmica em torno dos limites entre Igreja e Estado, 

como se pode acompanhar pela mídia local e pelos corredores da Universidade. Não foi 

de modo aleatório, portanto, que em momento posterior à “reinauguração católica” da 

capela foi realizada uma cerimônia inter-religiosa (Carrara, 2014) e passaram a ser 

desenvolvidas diversas ações, por parte da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), 

de modo a dotar o espaço de um caráter inter-religioso e acadêmico. A capela passou a 
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ser pensada, portanto, também como um espaço expositivo temporário e palco para 

apresentações artísticas, além de abrigar debates promovidos entre os pesquisadores da 

casa que tomam a religião como seu objeto de estudo.  

Desta tentativa de atribuição de um novo contorno à capela derivou outra demanda 

institucional: conhecer o perfil religioso da comunidade estudantil de modo a conceber 

políticas universitárias sensíveis às diversas manifestações religiosas, desdobradas em 

ações de ocupação da capela que sejam de algum modo “representativas” das práticas 

religiosas do corpo discente desta instituição. Mediante a sinalização do interesse da 

UFPR em dispor de dados sobre a diversidade religiosa, três docentes do quadro 

permanente se propuseram a organizar, com o auxílio de estudantes dos cursos de 

Ciências Sociais, História e Pedagogia, o levantamento de dados, a princípio de viés 

quantitativo, intitulado Diversidade religiosa na UFPR: pertencimentos e práticas.  

Cabe destacar que o tema da diversidade religiosa e da laicidade em instituições de 

ensino superior tem sido abordado, sobretudo, por meio de levantamentos que visam 

traçar o perfil religioso dos estudantes, como se pode conferir nos surveys elaborados e 

por Pitta (2007), Junqueira & Teófilo (2013) e Mezzomo, Pátaro & Rosa (2017a, 

2017b). Em alguns casos, os levantamentos visam traçar o perfil de alunos de cursos 

específicos: neste sentido, destaca-se o trabalho pioneiro de Novaes (1994) e a pesquisa 

de Steil, Alves e Herreira (2001) desdobrada nas análises de Jungblut (2001) e Lewgoy 

(2001), sobre o alunado de Ciências Sociais; as pesquisas empreendidas por Simões 

(2007) e por Mori & Silva (2016) sobre estudantes do curso de Serviço Social; por fim, 

a pesquisa de Pereira & Holanda (2016) sobre alunos de Psicologia. Há também um 

conjunto ainda discreto de pesquisas voltadas ao estudo das dinâmicas de coletivos 

religiosos tais como os Grupos de oração universitária (GOU), vinculados à Igreja 

Católica (com destaque à pesquisa de Gabriel, 2005), ou grupos interdenominacionais 

de orientação cristã. 

Nesta comunicação pretendemos apresentar o percurso inicial desta pesquisa, 

destacando sobretudo as escolhas realizadas pela equipe e seus impactos sobre os 

modos com que práticas e pertenças religiosas puderam ser apreendidos, bem como seus 

desdobramentos em reflexões sobre a formação docente e sobre as experiências de 

juventude. Também serão apresentados alguns dos resultados preliminares da pesquisa 

aplicada a uma amostra de 385 estudantes, estratificada por gênero, habilitação do curso 

(Bacharelado ou Licenciatura) e Setor (Humanas, Ciências da Terra, Exatas, Biológicas, 

Ciências da Saúde, Educação, Sacod, Ciências agrárias, Tecnologia, Sociais Aplicadas, 
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Jurídicas e SEPT). 

 

Palavras-chave: diversidade religiosa; laicidade; instituição de ensino superior 
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AS MULHERES LEIGAS DA IGREJA CATÓLICA- FINAL DO SÉCULO XIX E 

INÍCIO DO XX, UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
 

Fabiola Gremski Mika42 

Nádia Maria Guariza43 

 

Alguns estudos feitos antes desta pesquisa têm analisado as especificidades do 

desenvolvimento histórico feminino no catolicismo no período que compreende a 

metade do século XIX e início do XX. Este período da Igreja Católica se refere a um 

momento de endurecimento da cúpula da instituição em relação aos agentes que eram 

considerados seus inimigos. Juntamente, é perceptível formas de estratégias para 

reconquistar o poder perante a sociedade, como o investimento na formação de seu 

exército de religiosos e de religiosas e o controle de igrejas nacionais.  

Nesse período se demonstra que o catolicismo desde período voltou-se ao público 

feminino com a intenção de tornar as mulheres sacerdotes em suas casas, com a 

compreensão de que conquistando as mulheres poderiam conquistar os filhos e as 

famílias para o catolicismo. 

Essa importância secundária se ancorava na representação de Eva, pois foi colocada 

como auxiliar de Adão, por causa disso as mulheres deveriam entender sua inferioridade 

em relação ao homem. (ARY, 2000, p.6) 

No final do século XIX e início do XX, segundo Almeida (2007)em seu artigo 

“Mulheres, Educação e Religião  as interfaces do poder numa perspectiva histórica”, o 

modelo de mulher era o da Virgem Maria, baseado na moralidade, doçura, pureza, 

meiguice, bondade, desprendimento, espírito de sacrifício, as qualidades que uma futura 

boa esposa e mãe deveria ter, a companheira do homem, as lutas feministas foram um 

marco para a quebra desses paradigmas. Essas ideias femininas atravessaram fronteiras 

com o rádio, televisão, cinema, a imprensa, ocasionando mudanças nas relações entre os 

sexos. E durante do século XIX, como nos traz Nunes (1997), a Igreja se encontrava 

desorganizada, com alterações na sua influência sobre a população, devido a 

proclamação da República em 1889, a separação entre Estado e Igreja, e os diversos 

movimentos que eram contrários ao catolicismo fizeram as mulheres se tornarem o alvo 

perfeito para a dita “feminização” desse clero, com a formação de associações 

femininas de piedade, movimentos religiosos, em que essas mulheres se tornaram 
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importantes para a manutenção da instituição. Isso nos leva ao que já foi abordado 

anteriormente, as mulheres da Igreja Católica, em especial as leigas, tinham um papel 

contraditório na instituição, pois tinham um papel de importância, na conquista de fiéis, 

e manutenção da instituição, mas ficavam as margens dela. Temos a seguir um trecho da 

Bíblia que Ivone Gebara (2000) colocou em seu livro, que nos dá uma noção, uma 

reflexão acerca da mulher na Igreja Católica: 

Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem 

com pudor e modéstia; nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou 

vestuário suntuoso(...). Durante a instrução, a mulher conserve o 

silêncio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou 

domine o homem. Que ela conserve o silêncio. Porque primeiro foi 

formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a 

mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva 

pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no 

amor e na santidade. (1Tm 2, 9-15) 

Essas afirmações da mulher ser submissa ao homem por conta do pecado de Eva, 

podemos ver se afirmando através de Guariza (2003) e Zaíra (2000), uma relação 

ambígua, onde Eva foi a pecadora e só seria salva pela maternidade inspirada em Maria. 

Essa relação ambígua que as mulheres tinham nesse período e se permanece até hoje é 

uma relação difícil de ser mudada, pois como Caminha nos diz: 

Delinear o espaço de poder ocupado pelas mulheres e precisar a 

influência exercida por elas, se apresenta como algo mais complexo 

do que se imagina num primeiro instante. Mesmo porque o espaço 

arduamente conquistado pelas mulheres ao longo dos anos, nas 

religiões e na sociedade em geral, não possui o alcance de altos postos 

da hierarquia religiosa, especificamente na Igreja Católica. Ao que 

parece, a Igreja Católica estabelece uma hierarquia entre sexualidade, 

poder sacral e gênero. (2007, p.1) 

As mulheres sofrem então essa discriminação, como se não fossem capazes, por conta 

do “pecado” de Eva, de assumir um papel de autoridade dentro da Igreja. Com isso 

percebemos que o saber masculino, segundo Gebara (2000), tem mais reconhecimento e 

relevância, a sabedoria é em sua maioria até os dias de hoje masculina. A sabedoria, 

desde a teologia, à ciência e política tem limites rígidos, pois foi estabelecido por Deus, 

isso serve de justificação também, para haver poucas mulheres na política, no governo 

do país. 

Através de Nunes (2001) podemos ter vários questionamentos levantados, até que ponto 

a Igreja Católica, como Instituição normatizadora de pessoas é libertadora para as 

mulheres? Não devemos deixar de lado o catolicismo quando uma religião que promove 
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ajuda, uma local de fé, de professar a fé em Deus, em santos; mas não seria também um 

local em que a sociedade patriarcal e excludente é reafirmada com mais força? Isso nos 

leva a pensar que realmente precisamos de teólogas feministas, precisamos de 

interpretações diferentes da Bíblia, precisamos de mais abertura nessa instituição tão 

conservadora, em que ao longo de tantos textos observados nessa Iniciação Cientifica, 

tem-se a percepção da mulher como um ser portador do mal por conta de Eva. A Igreja 

Católica como nos diz Gebara (2000) não tem espaço aberto para as mulheres, espaço 

para elas serem valorizadas, um espaço de manifestações, continuamos apesar de tanto 

tempo passado como cidadãs de segunda categoria.  

Percebemos que a Igreja Católica exercia fortemente um controle de corpos, em 

especial das mulheres, nesse período, baseado na ideia do pecado original de Eva, as 

mulheres eram então vigiadas, subjugadas, sendo privadas da sua liberdade de escolha, 

onde o casamente e a maternidade era a salvação, devendo até mesmo suportar qualquer 

tipo de sofrimento como Maria suportou. Esse modelo de mulher imposto, traz 

consequências até os dias de hoje, onde desqualifica as mulheres para o campo 

intelectual, sendo julgadas como incapazes para essas atividades, e se querem seguir na 

área intelectual muitas vezes tem de renunciar ao casamento, a família, a maternidade 

na sociedade patriarcal até hoje vigente. 
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ESTUDO DAS QUALIDADES BÁSICAS NECESSÁRIAS EM UM PROFESSOR 

PARA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL COM CRIANÇAS E JOVENS 

Júlia Casulari Motta44  

José de Souza Teodoro Pereira Jr.45 

 

O início da presença do Ensino Religioso confessional nas escolas brasileiras data da 

chegada dos Jesuítas na Bahia, no ano de 1.549, em missão educacional. 

A história brasileira oficial registra que a educação jesuíta teve êxito nas escolas 

particulares, onde os filhos dos imigrantes e dos primeiros brasileiros se formavam, 

antes de buscarem a continuidade educacional em ensino superior no exterior. A 

orientação educacional jesuíta impositiva acabou por gerar dúvidas e conflitos religiosos 

ao nativo, a ele restando fugir da escola para se manter fiel às suas crenças ou se tornar 

um aculturado marginalizado, nem bem índio, nem bem branco.  

Quanto aos negros, sua maneira criativa de enfrentamento a autoridade religiosa 

confessional católica foi a criação de um certo sincretismo religioso a partir do qual, em 

muitos casos, de escravos passaram a senhores do conhecimento religioso.  

 Após a independência do Brasil em 1.822, houve tentativa política de tornar o país uma 

nação laica no bojo da assembleia nacional constituinte. Entretanto, diante da expressiva 

presença de deputados padres (em número de 24 dos constituintes) aconteceu que a 1ª 

Constituição brasileira, fixou o catolicismo como religião oficial do país. 

As demais religiões se viram, assim, sem espaço oficial de expressão e participação, 

restritas aos cultos domésticos ou camufladas sob a forma de sincretismo dos escravos, 

que mesclaram seus orixás com os santos oficiais. (Motta, J. e Saraiva, E., 2017) 

Com a Proclamação da República (1.889), criou-se a 1ª Constituição da era republicana 

(1.891) tornando a nação laica, apesar das resistências da Igreja Católica. A partir de 

então, esta passou a reivindicar o retorno ao poder perdido. 

 Na Constituição de 1.934 a Igreja Católica obteve algumas vitórias, como o retorno da 

autorização para o ensino religioso católico nas escolas, a possibilidade de casamento 

religioso com validade civil e a abertura para “colaboração” entre Estado e Igreja 

(Giumbelli, 2.008). 

 A partir de então, o Brasil avançou no sentido de se tornar uma nação mais pluralista do 

ponto de vista religioso. Entretanto, a primazia da igreja católica nas escolas e espaços 
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públicos permaneceu, até o período da ditadura iniciado em 1.964, quando, em esforço 

político, diversas igrejas passaram a realizar cultos ecumênicos em formaturas e eventos 

públicos como forma de abrir espaços e ganhar respeito. 

Em 1.983, ainda no período de ditadura, foi criado o FONAPER (Forum Nacional 

Permanente do Ensino Religioso) demonstrando a importância que tal área tem dentro 

do currículo geral da educação básica. 

A Constituição Federal de 1.988 estabelece a obrigatoriedade de ensino religioso para a 

formação básica da criança e do adolescente no ensino fundamental, cabendo a escola 

garantir matrícula facultativa para os alunos de 5º e 6º séries. 

CF/88 - Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais. 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental. 

 

Na sequência houve aprovação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), Lei Federal nº 9.394/96, modificada pela Lei Federal nº 9.475/97, que no seu 

artigo 33 traz nova redação das diretrizes para formação do professor, renovando a 

caracterização ao Ensino Religioso. 

Lei 9.394/96 – art. 33 - O ensino religioso, de matrícula 

facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural 

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

(Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos 

para a definição dos conteúdos do ensino religioso e 

estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos 

professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída 

pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos 

conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475/97) 

 

Destacamos a orientação legal do ensino religioso como parte integrante da formação do 

cidadão, sob a forma de disciplina curricular que deve compor os horários normais nas 

escolas públicas nas 5ª e 6ª séries, assegurado o respeito à diversidade cultural e 

religiosa com vedação a qualquer forma de proselitismo. 

 A Inclusão ensino religioso no currículo nacional é justificada por considerar tal 
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conhecimento parte integrante da formação e direito deste ao acesso ao estudo de tal 

fenômeno, do que decorre o dever da escola pública em oferecer a disciplina em 

horários normais de aula. A partir dessas considerações, as diretrizes curriculares para o 

Ensino Religioso têm como objetivo orientar a abordagem e a seleção dos conteúdos. 

Entretanto, os textos normativos não deixam claro se os conteúdos programáticos 

devem seguir orientação confessional ou supra confessional. 

Há indícios de que as práticas de ensino religioso nas escolas mesclam orientações de 

forma híbrida, sem clara definição filosófica sobre o tema. 

Usando como exemplo o estudo de caso do programa da Escola Estadual Cecília 

Meireles, da cidade de São Pedro do Paraná, encontramos que a disciplina é 

denominada “Ensino Religioso” de natureza confessional, mas seu programa de ensino 

do “Sagrado” tem por meta “... contribuir para a superação de preconceitos, a ausência 

ou presença de qualquer crença religiosa como forma de proselitismo bem como da 

discriminação de qualquer expressão do Sagrado”. 

http://www.sxdceciliameireles.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/20/2610/105/arquivos/

File/EnsinoReligioso.pdf 29-8-2018 

 Em 2017, o norteio constitucional do tema foi abordado pelo STF – Supremo Tribunal 

Federal – na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.439/2.010 - especificamente 

sobre a natureza do ensino previsto no art. 210, §1°, da Constituição da República de 

1.988, a saber, se a educação religiosa nas escolas públicas pode ser confessional ou se 

deveria ser necessariamente não confessional ou interconfessional. A conclusão do STF, 

em apertada decisão por 6 votos a 5, é no sentido de admitir a possibilidade de ministrar 

o ensino religioso confessional nas escolas públicas, o que demonstra pouco avanço 

para tornar ecumênico o espaço educacional público com relação ao aspecto espiritual 

na formação do caráter cívico. 

Esse é o contexto atual do tema e que desafia estudiosos a estabelecer distinções 

conceituais entre orientação espiritual e ensino religioso suas formas confessionais, não 

confessionais ou supra confessionais. 

Para estudar as qualidades dos professores do ensino fundamental da disciplina de 

Ensino Religioso é essencial conhecer as definições dos conceitos básicos da disciplina 

que esses professores trabalham ou irão trabalhar. 

A confusão entre o uso dos termos Ensino Religioso e Orientação Espiritual com 

crianças e jovens vem sendo objeto de estudo de diversos grupos de pesquisa em 

diferentes lugares. Qual o conceito de religiosidade e de espiritualidade que estão 
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contidos em cada uma das expressões? 

A denominação de Ensino Religioso confessional, se refere à proposta de trabalho 

centrado na transmissão de conceitos específicos de religião institucionalizada e com 

metodologia própria. Quando tal ensino é direcionado para crianças, comumente visa a 

transmissão de valores religiosos próprios e que requerem a crença do adepto como 

condição para sua compreensão, objetivando dar continuidade a determinada tradição 

pelo reforço da crença nos preceitos estabelecidos. 

 De modo diferente, a denominação de Orientação Espiritual é centrada no 

desenvolvimento dos princípios éticos da fraternidade e das relações do ser humano 

com a natureza no sentido de uma ecologia espiritual, isto é, do reconhecimento pelo 

homem de que a natureza é obra divina, aqui tomada como base para construção ativa 

das relações cidadãs de Paz. Além disso, compreende que o desenvolvimento da 

espiritualidade inclui um sentido de vida norteador para as crianças, adolescentes e 

jovens como uma das dimensões básicas na formação do caráter cívico. 

No artigo Reflexões sobre os conceitos de ensino religioso e orientação espiritual com 

crianças e jovens publicado na RELEGENS THRÉSKEIA estudos e pesquisa em 

religião V. 06 – n. 02 – 2017, p. 38-56, os autores refletiram sobre as diferenças entre 

estas duas propostas educacionais e concluíram pela escolha da Orientação Espiritual 

com crianças e jovens.  

 Apesar da decisão da Suprema Corte sobre o assunto, consideramos importante 

continuar os estudos em busca das melhores formas de trabalhar na formação das 

futuras gerações no que pertine ao aspecto Espiritual do caráter cívico. Esse direito nos 

é dado não apenas pela garantia constitucional geral da liberdade de pensamento 

outorgada por cláusula pétrea da própria Carta Magna, mas também porque o texto 

constitucional pontilha diversos indicativos de que os valores espirituais compõe a 

cultura da nação brasileira, substrato este que a Lei Maior tem o dever de encampar. 

 Podemos citar como exemplos, a eleição da sociedade fraterna como valor supremo da 

república, fundada na harmonia e na paz, sob a proteção de Deus (Preâmbulo); o valor 

da dignidade humana como preceito fundamental da República (art. 1°, III); a 

construção de uma sociedade solidária, como objetivo fundamental da República (art. 

3°, II); a liberdade de crença como garantia do cidadão (art. 5°, VI) e o desenvolvimento 

pleno da pessoa como objetivo da educação (art. 205). 

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado por desdobramento 

constitucional, estabelece em seu art. 3º, que é dever da família e do estado promover, 
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em condições de dignidade, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social 

das crianças e jovens, em tudo nos levando a concluir que a decisão do STF está longe 

de ter resolvido em definitivo, e da melhor forma, assunto tão relevante.  

O objetivo central desse trabalho é avançar nos estudos visando desenvolver 

conhecimentos como forma de colaboração para construção de um projeto de nação: o 

Brasil que queremos. Nos nortearemos pela pergunta básica  “Quais são os 

compromissos, qualidades e características educacionais essenciais do professor de 

Orientação Espiritual ou ensino religioso com crianças e jovens indispensáveis aos 

valores, princípios e objetivos da república acima dispostos?” 

Realizaremos uma pesquisa empírica. Serão feitas entrevistas com professores da 

disciplina de ensino religioso. Os objetivos serão: a) conhecer desses professores, sua 

formação, objetivos educacionais e metodologia; b) saber como a mencionada disciplina 

é recebida pelos alunos; c) descobrir quais as qualidades e características que os 

docentes atuais consideram necessárias para serem aceitos pelos jovens; d) que passos 

devem ser dados para realizar a transição do ensino religioso para a orientação espiritual 

interconfissional, segundo os parâmetros constitucionais. 

 

Palavras chave: Ensino Religioso Confessional ou Interconfessional; Orientação 

Espiritual com crianças e jovens; qualidades dos professores. 
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DE MORNESE A SÃO PAULO: A EDUCAÇÃO CATÓLICA DAS FILHAS DE 

MARIA AUXILIADORA E A CRIAÇÃO DO COLÉGIO DE SANTA INÊS (1908-

1934) 

 

Júlia Rany Campos Uzun46 

 

O presente trabalho pretende apresentar a instauração das Filhas de Maria Auxiliadora 

no Brasil e as contribuições desta congregação para o ensino de meninas e moças na 

Primeira República. O objetivo principal do trabalho é discutir como as Salesianas de 

Dom Bosco representaram um núcleo diferenciado de propagação dos ideais católicos 

dentro do movimento de diáspora religiosa europeia da segunda metade do século XIX, 

salientando as especificidades de seu modelo de ensino e buscando descobrir qual 

modelo de feminino esta educação procurava formar para a nova sociedade republicana. 

Para isso, a investigação quer analisar quais foram as motivações que fizeram com que 

as Filhas de Maria Auxiliadora escolhessem o Brasil como um de seus eixos de 

expansão e como se deu a escolha dos primeiros locais para a implantação das casas 

salesianas no país. Chegando ao Vale do Paraíba em 1892, a congregação criou sua 

primeira casa no país na cidade de Guaratinguetá, dando origem ao Colégio do Carmo – 

que se mantém aberto até os dias de hoje (SILVA: 2001, p.21). Anos mais tarde, a 

congregação decidiu criar uma casa na cidade de São Paulo, o Colégio de Santa Inês, 

transferindo para esta localidade a sede da recém-criada Inspetoria Santa Catarina de 

Sena, centralizando nela a direção das Filhas de Maria Auxiliadora em todo o país. A 

relevância do estudo desta casa se dá por ela ter sido a primeira a conceber todos os 

graus de instrução da congregação – contemplando o a educação primária, ginasial, o 

ensino normal e a educação profissional – e todas as práticas de ensino – o internato, o 

externato e o oratório festivo (RAMPI, 2007, p.43). 

Serão salientadas as especificidades do Sistema Preventivo para as Filhas de Maria 

Auxiliadora, compreendendo que tipo de formação ele pretendia oferecer às meninas e 

como ele diferia dos outros modelos em desenvolvimento no período. Elaborado por 

Dom Bosco, tinha como principal objetivo atingir a sabedoria, a santidade, a saúde 

mental e fica. (MESCHIATTI: 2000, p.23) O cerne deste sistema era baseado em três 

elementos – a religião, a bondade e a razão – delimitados por uma orientação constante, 

por regras muito bem definidas e por uma vigilância permanente. Para Dom Bosco, a 
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educação salesiana buscava proteger o aprendiz de cometer outros erros – e não focar na 

correção ou na punição -, por isso recebeu este nome. Consistindo em um estilo de vida 

(mais do que em um esquema de práticas educacionais), a alegria e o amor tinham papel 

especial, fazendo com que as Filhas de Maria Auxiliadora afirmassem que “o melhor 

método para ensinar é aquele que dá por afeto, proporcionando respeito à mente alheia” 

(SCARAMUSSA, 1984, p. 08).  

As linhas gerais para a implantação dos colégios eram enviadas pela Casa Mater das 

Filhas de Maria Auxiliadora, na Itália. O primeiro colégio da instituição situava-se em 

Mornese, a terra natal de Madre Maria Mazzarello, fundadora da congregação, sua 

primeira superiora e santificada em 1951. Todos os regulamentos dos colégios da 

congregação no Brasil seguiam o mesmo regulamento inicial italiano, com uma série de 

normas de conduta que iam da vestimenta das alunas aos procedimentos das 

professoras. Uma das principais responsáveis pela atualização destas normativas, no 

início do século XX, foi a Irmã Clélia Genghini. Dentre suas várias obras, ela foi 

responsável pela elaboração – em conjunto com o Padre P. Scaglione – de um livro com 

a descrição de todos os conteúdos que deveriam ser aplicados em cada série do ensino, 

descrevendo a maneira como eles deveriam ser abordados e a forma como o tempo seria 

dividido para esta aplicação47.  

A doutrina católica salesiana aplicada pelas irmãs salesianas era baseada em um 

conjunto de livros, dentre os quais estava La dotrinna cattolica e la pedagogia, de Chiara 

Chiari, no qual a educação é vista como uma dimensão de fé e transcendência. A autora 

apresenta uma nova forma de catequese que afirma que educar é trazer para fora o que 

está dentro, reconhecendo as capacidades do indivíduo e transformando a doutrina 

católica em um instrumento de aperfeiçoamento moral e não somente de 

desenvolvimento espiritual. A autora contesta a concepção de educação de Rousseau 

por acreditar que ele não considera as profundas diferenças entre os seres humanos e por 

ele separar a educação moral da intelectual (CHIARI, 1881, p.27). 

Como complemento aos textos de Chiari, o Centro da Congregação das Filhas de Maria 

Auxiliadora enviou para todas as diretoras e professoras um manual para tratar dos 

principais aspectos da educação salesiana e como proceder em relação a eles. O 

documento Educazione Salesiana, traz a diferença entre instrução e educação, sendo 

esta ligada à formação de caráter e aquela a tornar o homem cheio de conhecimento. 
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Além disso, o documento também traz uma série de indicações sobre a moral a ser 

empregada nas escolas para formar boas meninas.  

Para a realização da pesquisa, foram analisadas uma série de fontes diversas presentes 

no Arquivo do Colégio de Santa Inês e no Arquivo da Inspetoria Santa Catarina de 

Sena, ambos sediados na cidade de São Paulo, além dos documentos recolhidos no 

Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, localizado em Barbacena – MG. Dentre 

o material utilizado, estão as Crônicas do colégio desde o ano de sua fundação até 1934, 

a Cronistória das Filhas de Maria Auxiliadora, o conjunto dos Livros de Atas, os 

compêndios de Prêmios e Metas, os Resultados dos Exames Parciais e Finais, o 

Movimento do Colégio, os Livros de Matrículas, as Estatísticas, os Movimentos 

financeiros, as Circulares, os Programas Didáticos, as Correspondências e o compêndio 

fotográfico. 

Sob o olhar da História Cultural, a análise das fontes busca identificar as práticas de 

ensino, estratégias cotidianas do universo escolar, além das apropriações e 

reapropriações realizadas pelas salesianas que as permitiram transformar o método de 

Dom Bosco em uma forma de trabalho mais adequada às necessidades encontradas no 

país.  

 

Palavras-chave: Filhas de Maria Auxiliadora; Educação católica; Educação feminina; 

Primeira República; História Cultural.  
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POR QUE SIMONE DE BEAUVOIR SERIA O MALOGRO DA CRISTANDADE? 

 

Nadia Maria Guariza48 

 

Ao me deparar com o livro “Simone De Beauvoir ou o malogro de uma cristandade” de 

Antonin Marcel Henry (1911-1987) publicado em 1961, o que me chamará a atenção 

era justamente a personalidade que era o objeto do autor católico, Simone De Beauvoir 

que mais tarde tornou-se tão cara ao movimento feminista da segunda onda. O que este 

religioso estaria escrevendo sobre Simone De Beauvoir? Quais os parâmetros 

filosóficos e morais empregados por ele em relação à Beauvoir?  

O primeiro desafio foi encontrar elementos para escrever sobre a biografia de Henry que 

ao contrário de Beauvoir não era tão conhecido e até hoje não há muitos indícios sobre 

ele. Nasceu em Paris em 1911 e morreu nesta mesma cidade em 1987. Formou-se 

engenheiro no Instituto Católico de Artes e Ofícios em 1932 com 21 anos e ordenou-se 

religioso pela ordem dominicana em 1939 com 28 anos. Autor de várias obras como “A 

Ásia nos desafia” (1973), “The Other  questões atuais sobre o casamento” (1976), 

“Como os sacramentos causam graça” (1974), “Dificuldades de amor  um problema de 

‘ umanae vitae’” (1969) entre outros. 

O livro “Simone De Beauvoir ou o malogro de uma cristandade” foi publicado 

originalmente em 1961 quando Henry já estava com 50 anos. A primeira vista 

poderíamos dizer que seria mais uma publicação antifeminista, contudo, nem Beauvoir 

ainda se considerava feminista e nem seus apoiadores após a publicação do “O Segundo 

Sexo” (1949) a defendiam a partir da perspectiva feminista, inclusive evitavam este 

termo, além disso, Henry ao criticar Beauvoir não foca na questão feminista, muito 

provavelmente porque o feminismo de referência era o da Primeira Onda. 

Neste sentido, o autor emprega uma escrita cuidadosa e cautelosa, ponderando 

constantemente as questões referentes aos textos bíblicos, ao catolicismo do início do 

século XX e aos escritos biográficos de Simone De Beauvoir. Articula os 

conhecimentos da psicologia e da sociologia para intercruzar a trajetória individual de 

Simone De Beauvoir em seu caráter psicológico e sua relação com o contexto 

compartilhado por uma geração. 

Para tanto, Henry dividiu o seu livro em duas partes: O mundo Exterior e O mundo 

Interior. Partindo das autobiografias de Simone De Beauvoir “Memórias de uma moça 

                                                             
48 Unicentro/Irati - nadiamguariza@gmail.com 
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bem-comportada” publicada em 1958 e “A força de uma Era” publicada em 1960, o 

autor primeiro explora o mundo cristão que a filósofa teve contato em seu círculo 

familiar e que era o catolicismo predominante nas primeiras décadas do século XX, para 

na segunda parte mostrar que a percepção que De Beauvoir e de sua geração da religião 

seria resultado de um mundo moderno esquizofrênico.  

No primeiro capítulo intitulado “Um meio ‘cristão’”  enry citando trechos da 

autobiografia de Simone De Beauvoir pretendia demonstrar a cisão no lar de sua família 

na infância, a mãe foi a responsável pela aproximação da menina Simone ao 

catolicismo, contato que foi reforçado com as irmãs de Desir no colégio que ela 

estudara, enquanto seu pai é descrito como um racionalista e incrédulo em relação à 

religião. Mesmo que a mãe de Simone não acreditasse “cegamente” nas instituições 

católicas, criticando a interferência da Igreja em assuntos políticos.  

Neste sentido, Simone em sua infância viveu em um lar contraditório em relação à 

religião, o que promoveu do encantamento inicial ao mundo religioso ao afastamento e 

o ceticismo, aproximando-se das ideias paternas. Portanto, a menina Simone teria tido 

contato com um catolicismo infantil que seria superficial e moralista distante do 

Evangelho. 

No segundo capítulo intitulado “Uma doutrina cristã”  enry abordou justamente o 

catolicismo moral que predominou nas primeiras décadas do século XX, que para ele 

era superficial.  

O catolicismo deste período seria de “Imitação”, ou seja, da cópia de exemplos morais, 

ensinando as crianças a obedecerem como parte de seu dever e a premiação por mérito. 

O problema para  enry deste catolicismo que ele era uma camada superficial de “tinta” 

suscetível à remoção, baseado nos ritos e nos comportamentos morais, não aprofundava 

nos estudos bíblicos.  

Além disso, o catolicismo salvacionista que segundo Amaral (2006) teria como norte a 

salvação espiritual pela prática a partir de normas morais, preocupando-se sobremaneira 

com as condutas individuais, enfatizando a dicotomia entre o plano espiritual e o 

material, Henry recuperando as ideias tomistas refuta esta dicotomia, porque o mundo 

material foi criado por Deus, logo também seria sagrado. Portanto, um catolicismo 

apartado do mundo contemporâneo não conseguiria satisfazer as necessidades humanas. 

A educação católica recebida por Simone na infância a levará ao ateísmo, porque era 

mais fácil acreditar num mundo sem Deus do que em um Deus carregado de 

contradições do mundo. 
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Henry mapeou as leituras religiosas de Simone De Beauvoir a partir das citações em 

suas autobiografias, na qual cita duas obras  “Imitação de Jesus Cristo” de Tomás de 

Kempis e “Précis de theologie ascétique et mystique” de Saint-Sulpice. O livro 

“Imitação de Jesus Cristo” escrito no século XV tinha um caráter devocional e foi 

sugerido pelas irmãs de Desir, enquanto que “Précis de theologie ascétique et mystique” 

é um compendio publicado no século XIX voltado para a vida espiritual e que foi 

indicado por um padre à Simone. 

Para Henry estes dois livros eram insuficientes para a conversão, porque apostam 

apenas na aversão à sociedade moderna e ao racionalismo, tornando-se insatisfatórios 

para espíritos curiosos como de Simone De Beauvoir. 

Este tipo de catolicismo desejava um cidadão dócil que aceitasse sem contestação os 

seus preceitos e dogmas, para Henry este tipo de catolicismo não teria nada a dar ao fiel, 

porque o atinge apenas exteriormente, não tocando em suas potencias vitais de 

intelecção e de amor. 

Passando para a análise da Segunda Parte do Livro no terceiro capítulo intitulado “O 

mundo interior” inicia comentando que a própria Simone De Beauvoir em sua 

autobiografia afirma que seria esquizofrênica, algo que Sartre teria percebido, pois ela 

vivia isolada do mundo cercada por seus livros. A dificuldade em se relacionar com 

outras pessoas que pensavam de maneira diferente de si.  

O autor atribui este isolamento de Beauvoir a sua infância dividida tanto 

psicologicamente quanto religiosamente. Para Henry o esquizofrênico é um ser que está 

em desacordo consigo mesmo, com os outros e com as coisas. Neste isolamento Simone 

vivia em solidão, perdendo segundo ela mesma o sentido de realidade, a velocidade da 

cidade com seus carros e transeuntes passavam desapercebidos enquanto ela flutuava 

sem direção pelas ruas.  

O isolamento e a curiosidade paradoxal a personalidade de Simone e de toda sua 

geração, a ânsia em desfrutar e apropriar-se do mundo, recusando muitas vezes crescer, 

mantendo-se num comportamento de eterna juventude.  

No quarto capítulo intitulado “Um mundo fragmentado”  enry passa a defender a tese 

de que a autobiografia de Beauvoir demonstraria a situação vivenciada por uma 

geração. Geração que vivia em um mundo fragmentado “em que cada um tende a 

dobrar-se sobre si, porque não mais está em harmonia com todos seus semelhantes. Um 

mundo anárquico e individualista com tudo o que isso significa” ( ENRY, 1963, p. 91). 

O autor cita vários indícios da fragmentação do mundo moderno como o divórcio e a 
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recusa ao casamento, questões que veremos adiante, para Henry a única forma de 

reparar o mau estar deste mundo era o restabelecimento da unidade perdida da 

humanidade é o que ele trata no quinto capítulo intitulado “Reencontrar a unidade”.  

No caso do livro de Henry, ele não enfoca que em Simone De Beauvoir como feminista, 

até porque como vimos nem ela o fazia neste período, na realidade ela que em seu livro 

“O Segundo Sexo” influenciou posteriormente o movimento feminista da Segunda 

Onda, porque Simone De Beauvoir em suas discussões não se aproximava das pautas 

das feministas da Primeira Onda. 

Os críticos, que não necessariamente estavam ligados a Igreja Católica e muitas vezes 

faziam parte do espectro da esquerda, lhe atacavam por Simone tratar de temas que 

eram tabus como sexualidade, o fardo da maternidade, aborto, no caso do catolicismo o 

seu ateísmo. Mesmo seus aliados e apoiadores não gostavam de classifica-la de 

feminista.  

Neste sentido, o livro de Henry é mais uma crítica ao catolicismo e à sociedade moderna 

esquizofrênica que afastava cada vez mais os seus fiéis, este era o malogro do 

cristianismo e Simone De Beauvoir era um caso típico para demonstrar como uma 

geração se relaciona com a religião. 

 

Palavras-chaves: catolicismo-Gênero-ateísmo 
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QUANDO CORPO, GÊNERO E SAÚDE SE ENCONTRAM: ALGUMAS 

REFLEXÕES SOBRE OS ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DA INFERTILIDADE 

FEMININA NO CONTEXTO MOÇAMBICANO. 

 

Obonyo Meireles Guerra 

Esmael Alves de Oliveira 

 

Em Moçambique, no âmbito dos valores socioculturais e tradicionais, o lugar da mulher 

na sociedade depende do casamento e da sua capacidade de reprodução. E nesse quesito 

um grande valor é atribuído à fertilidade, onde tal “capacidade” torna-se uma condição 

indispensável para a confirmação de seu valor na sociedade. O presente artigo pretende 

analisar os Itinerários Terapêuticos da Infertilidade Feminina na Medicina Tradicional 

Moçambicana na contemporaneidade e seus possíveis impactos nas trajetórias de vida 

das mulheres que a vivenciam e, a partir disso, pensar de que modo tanto a infertilidade 

quanto a condição do feminino passam a ser significadas pela lógica da medicina 

tradicional. Verifica-se que estudos antropológicos no campo da saúde sobre os 

itinerários terapêuticos tendem a mostrar que a construção de novas e diferentes formas 

de cuidado em saúde nos colocam diante de um contexto de mudanças e desafios 

(Langdon, 1994, 2005; Fleischer, 2011). Tais estudos têm se deparado com a seguinte 

constatação: tanto os indivíduos quanto a sociedade encontram diferentes maneiras de 

resolver as questões relacionadas à saúde. No caso das sociedades contemporâneas, esse 

fato assume maior complexidade à medida que está atravessada por diversos saberes, 

poderes, fazeres e instituições. Assim, se de um lado, os indivíduos atualmente se 

deparam com maiores possibilidades de escolha e de ação, uma vez que encontram à 

sua disposição uma ampla gama de serviços terapêuticos e de saberes que os justificam, 

por outro também encontramos uma série de concepções e de práticas que continuam a 

reiterar as dicotomias e essencialismos na sua forma de compreender e intervir sobre as 

questões relacionadas seja ao corpo seja à saúde – e o gênero torna-se um marcador 

importante (Vieira, 2002).. Portanto, trabalho se propõe compreender e analisar os 

aspetos socioculturais dos itinerários terapêuticos da infertilidade feminina na cidade de 

Maputo, em Moçambique, ao mesmo tempo em que tentaremos perceber quais os 

possíveis recursos oferecidos pela medicina tradicional com relação ao tratamento das 

diversas causas de infertilidade sem perder de vista o modo como as mulheres agenciam 

essa condição.. Nesse sentido, ao problematizarmos a questão da infertilidade feminina 

no contexto de Moçambique, buscaremos tanto contribuir com o campo de estudos do 

que convencionou chamar de antropologia da saúde, quanto construir uma reflexão que 

possa possibilitar futuramente um diálogo mais aproximado entre as políticas públicas 

no campo dos direitos sexuais e reprodutivos e a chamada medicina tradicional. 

 

Justificativa 

A relevância deste estudo é prática, a mesma surge no momento em que em muitos 

países do mundo, incluindo Moçambique, a saúde das mulheres em idade fértil constitui 

motivo de preocupação por parte do governo, de entidades não-governamentais, 

acadêmicos, pesquisadores, há que se considerar a importância político-social de tal 

tema de pesquisa. Apesar de inúmeras conquistas nas últimas décadas no que tange ao 

direito das mulheres, bem como do investimento em políticas públicas voltadas para o 

enfrentamento das condições que produzem sua vulnerabilidade, ainda há muito a que 

avançar no que tange a direitos fundamentais. A escolha do tema vem de uma 
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modalidade de avaliação apresentado em um projeto de pesquisa quando estudante de 

licenciatura em Antropologia na Universidade Eduardo Mondlane – na Disciplina de 

Antropologia da Saúde e Doença. E a consequente relevância para o curso de 

Antropologia, circunscreve-se no entendimento e reconhecimento que a infertilidade 

feminina é tratada no universo sociocultural e simbólico, e junto dos médicos 

tradicionais. Assim, ao estudar os eventos relacionados à infertilidade em Moçambique, 

levam-nos a trabalhar com questões ligadas à mulher, procurando descrever e analisar 

aspetos socioculturais dos itinerários terapêuticos da infertilidade feminina e mostrar até 

que ponto a medicina tradicional oferece recursos para o tratamento das diversas causas 

da infertilidade. Nesse sentido, ao problematizarmos a questão da infertilidade feminina 

no contexto de Moçambique, buscamos tanto contribuir com o campo de estudos que 

convencionou chamar de antropologia da saúde, quanto construir uma reflexão que 

possa possibilitar futuramente políticas públicas no campo dos direitos sexuais e 

reprodutivos. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

- Compreender quais aspetos socioculturais ajudam a compor a problemática da 

infertilidade feminina na província e cidade de Maputo a partir da noção de itinerários 

terapêuticos.  

 

Objetivos específicos 

- Caracterizar o contexto sociocultural em que se desenvolve a problemática da 

infertilidade feminina em Maputo/Moçambique  

- Mapear os agentes e instituições sociais envolvidas nas práticas terapêuticas da 

infertilidade; 

- Descrever e analisar a vida quotidiana das pacientes que fazem o tratamento da 

infertilidade aderindo os serviços da medicina tradicional; 

- Procurar perceber os sentimentos, emoções e atitudes dos atores sociais que passaram 

por tal situação 

- Avaliar a percepção dos médicos tradicionais e das pacientes sobre as causas da 

infertilidade feminina. 

- Verificar quais os recursos oferecidos pela Medicina Tradicional para o tratamento das 

diversas causas da infertilidade. 
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INIDIVIDUAÇÃO E EXPERIÊNCIA RELIGIOSA EM EDITH STEIN 

 

Ocir de Paula Andreata49 

 

A individuação é o tema central da ontologia, que perpassa toda a história da formação 

do pensamento ocidental sobre a constituição do indivíduo e de sua enticidade, e chega 

ao Séc. XX pela via da fenomenologia, e em especial como reflexão ontológica da 

pensadora judia-cristã Edith Stein. Diz respeito ao processo de desenvolvimento da 

pessoa, no tempo e espaço histórico, enquanto processo de tornar-se si- mesmo. Em 

Edith Stein o próprio processo de individuação, como passagem de uma essência que se 

atualiza e realiza no contínuo ato existencial da vida no mundo, é em si uma experiência 

de espiritualidade pessoal, quer esteja ou não ligada a uma tradição religiosa, pois o 

viver no mundo exige a transcendência de si e o sentido da vida. O objetivo deste ensaio 

é refletir sobre o conceito ontológico da individuação, a fenomenologia da experiência 

religiosa e a experiência pessoal da própria pensadora Edith Stein como exemplo. O 

método a ser utilizado na pesquisa é o de análise qualitativa dos conceitos em textos da 

referida pensadora, em sua autobiografia e em confronto com outros pensadores do 

mesmo tema. A reflexão do texto será apresentado no seguinte roteiro de idéias: 1) A 

ontologia da individuação; 2) A fenomenologia da experiência religiosa; 3) A 

experiência religiosa de Edith Stein. Como resultado, espera-se poder apresentar uma 

síntese dos conceitos e demonstrar que a experiência pessoal da própria autora serve de 

exemplo ao estudo do tema.  

A individuação é o processo mesmo do vir-a-ser do sujeito humano, no mundo da vida, 

inexoravelmente caminhando para a plena realização de si-mesmo. Neste percurso 

também se dá o fenômeno do religioso a partir da experiência espiritual no âmago da 

interioridade mesma do sujeito humano, tal como na vida de Edith Stein.  

A partir da experiência pessoal interior, o fenômeno religioso se expressa também na 

vida social e faz história no mundo circundante da pessoa que o vivencia. Entender este 

processo através do método fenomenológico é a intenção de nossa reflexão neste 

trabalho, tomando a vida de Edith Stein como fonte de pesquisa.  

A individuação é a entelécheia50 do ser no tempo histórico e no mundo da vida. Quer 

                                                             
49 Doutorando em Teologia pela PUCPR, Mestre em Filosofia, graduado em Teologia e Psicologia, Especialista em Sexologia, 

pesquisador sobre o tema da Individuação; professor e coordenador do Curso de Especialização em Sexualidade Humana, na 

Universidade Positivo/PR. E-mail: ocirandreta@gmail.com.  

50 MORA, José Ferrater, In  Dicionário de Filosofia. SP  Martins Fontes, 2001, p.208, apresenta εντελεχεια (entelécheia) como 

sendo composto de εν τελοσ εχον (en télos echon), “que possui perfeição” ou “o que caminha para uma realização perfeita, plena de 
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dizer, a individuação é o processo de objetivação do ser e de realização plena da vida do 

individuo tornando-se em si mesmo como pessoa humana.  

O conceito de individuação é o foco central da ontologia e com essa perperpassa 

também a história do pensamento, sendo compreendida de formas diferentes e 

complementares na medida do crescimento do interesse e da reflexão do tema 

juntamente com o desenvolvimento de sua epistemologia.  

O tema da individuação não é novo, pois é o centro da ontologia desde a filosofia grega. 

A ontologia é um campo da filosofia renovado no Séc. XX pelo interesse de alguns 

fenomenólogos como Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty, mas é Edith Stein quem 

recoloca a transcendência como dimensão necessária à ontologia. E, contrário a 

Heidegger, Stein apresenta a busca da verdade do ser como a espiritualidade própria da 

pessoa em seu processo de individuação.  

O problema do Ser na filosofia se coloca como questão à investigação humana desde os 

primeiros pensadores, aqueles que contemplavam a natureza e buscavam compreender 

nela mesma um princípio ou um fator causal, como sendo a própria essência mesma do 

ser do universo. Já nos clássicos, a questão do ser se torna central na busca de 

compreensão da razão existencial da multiplicidade dos entes no mundo, bem como do 

próprio modo de ser de cada individum.  

O conceito de individuação tem suas raízes na metafísica aristotélica, enquanto estudo 

do processo mesmo da entidade, do tornar-se ente e do ente tornar-se si mesmo. De 

modo geral, em termos aristotélicos, primeiro diz respeito ao vir-a-ser (devir) de uma 

mesma substância (ousía, essentia) de onde vem e para onde voltam todos os seres 

(ontá, entes). Durante a vida de cada individuo, seu ser se processa na existência fática 

do mundo numa contínua atualização (entelécheia) de potência (dynamis) em ato 

(energéia), até o fim último de uma “perfeição” (télos) já inscrita no composto do ser. 

Pensar em ontologia da individuação, então, é pensar no ser da natureza universal de 

onde advêm os entes individuais. Uma síntese de epistemologia do conceito, assim, 

deve partir de suas raízes na antiguidade clássica em termos e expressões gregas, depois 

passando à sua apreensão pela filosofia cristã medieval no estudo do princípio que o 

orienta como processo de entidade (principium individuationis), especialmente na 

metafísica de Tomás de Aquino.  

Esta apreensão do estudo do ser (ens, essentia) da tradição aristotélica pela metafísica 

                                                                                                                                                                                   
si”, termo iminentemente filosófico como atualização; C AUÍ, M. In  Introdução à  istória da Filosofia, Vol. 1, SP: Companhia 

das Letras, 2002, p.500, mostra seu uso por Aristóteles como “o que faz uma potência ser atualizada; a atualidade completa de  um 

ser; a atualização como realização da finalidade que um ser possui por natureza”.  
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medieval é fundamental no pensamento de Edith Stein, quando de sua passagem da 

fenomenologia à metafísica cristã e seu encontro com a ontologia tomista. Portanto, 

Edith Stein pensa a individuação através da tradição ontológica aristotélico-tomista, 

principalmente através dos estudos fenomenológicos que realiza em suas atividades 

acadêmicas no período de 1922-1932, após a sua conversão católica, período em que 

trava conhecimento de obras de Sto. Tomás como Ente e Essência, Questões disputadas 

sobre a alma, Questões disputadas sobre a verdade, Suma contra os gentios, Suma 

Teológica e pela tradução da obra Da Verdade do latim para o alemão.   

A ontologia da individuação é abordada por Edith Stein,51 enquanto fundamentos 

filosóficos sobre o ser, em conexão da fenomenologia husserliana com a metafísica 

aristotélico-tomista, diretamente nas seguintes obras: na Introdução à filosofia 

(1920/1998),52 em sua Primeira Parte; em todo texto Ato e Potência (1931/2003), 

fundamento da obra ontológica maior Ser finito e eterno 53 (1936/1988).  

A ontologia54 é tomada por muitos autores como a área central da filosofia e das 

ciências porque trata do ser, desde o Ser do universo, ao ser da natureza e ao ser de cada 

ente no mundo, vivo ou inorgânico. Nosso olhar é sobre o ser do ente humano, a alma 

que se desvela e se mostra a cada dia na constituição da estrutura da pessoa.  

De Aquino, no fim da escolástica e início da modernidade, a ontologia da individuação 

se desloca para a subjetividade do “eu” (ego) e o “interior” (subiectum), até o grande 

impacto do axioma de René Descartes (1596-1650) na modernidade: Cogito, ergo sum, 

pois eu “existo”, porque “sou um eu pensante”. Depois, a ontologia do idealismo crítico 

de Immanuel Kant afetará toda a contemporaneidade. Heidegger (2206, p.64) diz que a 

metafísica escolástica do ser subiectum evolui pela filosofia do cogito em Descartes a 

um ser cuja essência é o pensamento, a ideia a um modelo de raciocínio e o sujeito a 

objeto de autoconhecimento: Ego cogito é cogito: me cogitare.  

A ontologia diz respeito ao ser, desde o Ser do universo, ao ser da natureza, ao ser de 

cada ente no mundo, vivo ou inorgânico, ou seja, àquilo que é. O Ser (’ov, ontós) é uno, 

imóvel e causal, mas só é conhecido ao se manifestar na multiplicidade dos entes (tà 

ontá) na natureza. Portanto, a ontologia é a “ciência do ser enquanto ser”, do “ser 

                                                             
51 Obras Completas, em traduções italianas, edições da Cità Nuova Editrice/Roma, a cura de Angela Ales Bello e Luciana Vigone; 

e em traduções espanholas, Vol I-V, edições Vitoria: El Carmen & Madrid: Editorial de Espiritualidad & Burgos: Monte 

Carmelo/Espanha.  

52 Referenciação das obras de Edith Stein antepondo a data de publicação dela à data da obra usada. 

53 Da tradução do alemão Endliches und ewiges Sein, como um duplo modo de “ser” no mesmo “ente”, ou seja, um ser tanto finito 

quanto eterno em si mesmo (ALFIERI, Francesco, 2014).  

54 Vários termos gregos designam a onto-logia  ón, ou tò ón (“ser”, no sentido arcaico de “ser causal” de tudo, arché); ontós, ou tà 

ontá (“ente” ou “entes”, sentido pré-socráticos de “ser existente” a partir do Ser causal); eimí (sentido filológico do verbo “ser”); 

ontologia, como ciência que estuda o “ser enquanto ser”, a partir da filosofia aristotélica e por toda a história da filosofia. (MORA, 

2001, p.523-532). 
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enquanto ente” e do “ente enquanto ente” (MOLINARO, 2012, p.7).  

 A ontologia é com certeza a área central da filosofia metafísica, que, desde os filósofos 

pré-socráticos, aos clássicos e até os escolásticos, busca conhecer a essência do ser. A 

ontologia, portanto, não estuda somente o ser enquanto substância (ousía) causal de 

todas as coisas, mas também o ser do ente, ou seja, a essência que desvela no indivíduo. 

Nosso foco é sobre o ser do ente humano, a partir do desenrolar de sua existência no 

mundo, sua enticidade e sua constituição.  

Esta “ciência do ser enquanto ente” tem a ver com o devir do ser, ou seja, o processo de 

tornar-se individuo, que é a individuação. No caso do ser humano, a individuação é o 

processo mesmo do vir-a-ser do sujeito humano, no mundo da vida, encaminhando-se 

para a plena realização de si mesmo e da verdade do ser.  

Duas vias de compreensão aparecem paralelas ao longo da história do pensamento sobre 

o ser: a via filosófica que vê o indivíduo como ente, cujo ser se desvela como mais um 

dos fenômenos na multiplicidade de seres no mundo; a via teológica que vê a pessoa 

como criatura, cujo ser possui dignidade especial aos demais. 

O termo “indivíduo” pode ser dito tanto como uma unidade visível e indivisível na 

multiplicidade de objetos, individum (não-dividido); quanto também um ser único de 

uma espécie e de um gênero específico, hominis (homem). Então, individuação tem a 

ver com uma visão de metafísica da natureza e causalidade, como também de uma 

ontologia da essência e do ente, e ainda, com um processo de enticidade do ser do ente 

na forma de sua representação e estruturação como fenômeno no mundo. 

Para responder à pergunta básica - o que é isso um individuo? (quid,quididade, isto), os 

pensadores cristãos intercambiaram termos gregos e latinos, tais como: átomo, atomon, 

como o “indivisível, o uno, o in-dividuo”, num sentido físico e ôntico de ente, na 

filosofia pré-socrática; hypokéimenon, como designação do homem em seu processo 

subjetivo de tonar-se “sujeito”, nos sistemas platônico e aristotélico; e hypóstasis, 

persona, como “pessoa, sujeito, indivíduo”, num sentido metafísico e ontológico do ser, 

nas filosofias neoplatônica, escolástica, especialmente a tomista.  

Antropologicamente o conceito de individuação toca a questão da singularidade da 

pessoa humana, que se constitui a partir de um princípio, principium individuationis; tal 

ideia vem da cultura medieval, da busca de se formular uma filosofia mais precisa do 

sujeito em vista de uma ciência do humano e uma psicologia da pessoa. O conceito de 

antrópos ressurge a partir dos embates da escolástica com o humanismo renascentista. 

Mas, o que é que torna o individual? Esta era a questão ontológica vigente no mundo 
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antigo e medieval. Ou seja, o que torna algo “próprio” a partir de um “comum”? Parece 

ter sido a questão do aristotélico árabe Avicena (980-1037), que influenciou a Idade 

Média, para quem era a “alma” (psychê, anima), substância enformada sob a norma do 

corpo (soma, corporis), o que individua  “Tudo o que é tem uma substância graças à 

qual é o que é e graças à qual é a necessidade e o ser daquilo que é” (AVICENA, 

Lógica, I; Apud ABBAGNANO, 2000, p.553).  

Na Metafísica, Aristóteles fala que há um princípio que individua  “ á uma ciência que 

contempla o ser enquanto ser e o que lhe corresponde de seu. [...] Porém todo ser se diz 

ordenado a um só princípio. [...]. Por conseguinte, se isso (o primeiro) é a substância 

(ousía), o filósofo terá que conhecer os princípios (archais) e as causas (aítias)” 

(ARISTÓTELES, Metafísica, II, 2; 1973, p.240).  

E no De Anima, afirma que é a “alma” (psychê) o princípio da individuação  “A alma é 

a causa e princípio do corpo que vive. [...] Pois, para todas as coisas, a causa de ser é a 

substância, e o ser para os que vivem é o viver, e disto a alma é causa e princípio” 

(ARISTÓTELES, De Anima, 415 b7-14; 2006, p.79-80).  

Tomás de Aquino (1224-74), retomando a tradição aristotélica e a questão formulada 

por Avicena sobre o problema do ser, traduz o “princípio motor” do ser pela noção de 

principium individuationis, como sendo o momento de diferenciação causal da “matéria 

signata” enformada, como aquilo que torna o individual.  

 

Mas como o princípio de individuação (principium individuationis) é a 

matéria, poder-se-ia talvez inferir que a essência, uma vez que engloba 

em si a matéria juntamente com a forma, é exclusivamente particular e 

não universal. (...) Por esta razão, deve saber-se que o princípio de 

individuação não é a matéria considerada de qualquer modo, mas 

unicamente a matéria delimitada. Chamo ‘matéria delimitada’ (signata) a 

que se considera sob dimensões determinadas (Aquino, 2008, p.11).  

 

Edith Stein, em O que é filosofia? (1929), elaborou uma conversa entre Edmundo 

Husserl e Tomás de Aquino, onde sintetiza os pontos em comum que via entre suas 

ontologias fenomenológica e escolástica  “Partilhamos ambos a convicção de que um só 

logos vigora em tudo o que é e de que nosso conhecimento é capaz de descobrir, 

gradativamente e cada vez mais algo desse logos, quando se deixa guiar pelo princípio 

fundamental da honestidade intelectual mais rigorosa” (STEIN, 2005, p.75).55  

                                                             
55 Edith Stein neste diálogo O que é filosofia? Uma conversa entre Edmund Husserl e Tomás de Aquino (1929) imagina Husserl 

dizendo a Aquino  “O senhor haveria de se admirar da frequência com que nossas análises particulares seguem um método em 

comum” (2002, p.86). 
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Neste diálogo, Stein vê concordância entre Husserl e Aquino quanto ao modelo 

aristotélico do homem como um ser de conhecimento: o conhecimento dos sentidos pela 

sensibilidade do mundo exterior, o conhecimento do espírito pela intelecção a priori do 

bem universal, e o conhecimento da alma pela experiência fática do autoconhecimento. 

 

O conhecimento daquilo que a alma é, ou seja, da alma como tal, 

seguindo a sua própria natureza, também não é um conhecimento através 

das espécies, mas a partir das espécies, que estão em função na 

experiência de coisas externas. Ou seja, a partir da natureza das espécies, 

o espirito humano, refletindo, faz de si mesmo objeto, conhecendo a sua 

própria natureza. Esse conhecimento é, portanto, um conhecimento 

refletido e mediado (STEIN, 2005, p.95).  

 

 

Cada pessoa, portanto, é uma configuração própria a partir da essência (eidós) de sua 

alma (anima). E, seguindo Tomás de Aquino, Stein vê a alma configurando o corpo. 

Cabe dizer da alma que é também a forma do corpo? Sem dúvida, se 

pode falar de uma formalização do corpo pela alma, e isto no duplo 

sentido da formalização devida à estrutura essencial e daquilo que é obra 

do livre agir. O modo de ser interior de um homem se expressa em seu 

exterior (STEIN, 2007, p.105).  

 

A fenomenologia, mais que uma escola, é um movimento filosófico lançado por 

Edmund Husserl (1859-1938), que renovou a filosofia e contagiou toda a prática da 

ciência. Partindo das concepções de consciência, intencionalidade e realidade dos 

fenômenos de seu mestre Franz Brentano (1838-1917) e certa influência também da 

filosofia histórica de Wilhelm Dilthey (1833-1911), Husserl coloca a pesquisa e o 

pensamento sobre a imediaticidade dos fenômenos como eles se apresentam para a 

consciência e a busca da essência  na estrutura das coisas na natureza.  

Na conferência A Idéia da Fenomenologia que pronunciou em Gotinga em 1907 ele 

lança as bases para o que veio a ser a filosofia fenomenológica. Depois, em Idéias 

diretrizes para uma fenomenologia I e II (9113) desenvolveu o método fenomenológico 

de pesquisa e a estrutura do pensamento fenomenológico.  

A essência mesma da fenomenologia é o lema “retorno às coisas mesmas”, através da 

observação como as coisas da vida no mundo “aparecem, se manifestam” 

(phainómenon) na consciência. Esta “postura filosófica” pretende superar a oposição 

                                                                                                                                                                                   
 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

95  

entre realismo e idealismo, entre sujeito e objeto e entre consciência e natureza. Como 

ensinava Brentano, a consciência é sempre consciência de algo ou para alguma coisa; 

logo, o que a caracteriza é a “intencionalidade”, isto é, o sentido a priori de sua 

projeção, um conceito tomado da escolástica medieval. Para captar de modo “puro” o 

fenômeno o observador deve voltar-se à coisa mesma, postar-se de certo ângulo e 

descrever o que percebe, tendo antes “deixado de lado todo juízo” ou conhecimento 

prévio que tenha sobre o fenômeno em questão (épochê). Tal atitude faz uma “redução 

fenomenológica” ao campo de percepção do objeto, e a partir disto procede-se 

montagem da estrutura da coisa percebida na forma de uma equação matemática.  

O primeiro passo para o conhecimento fenomenológico, que inclui a experiência 

religiosa, é entrar em contato direto com o fenômeno e conhecer sua essência, pel 

método de retorno às coisas mesmas  “O método da crítica do conhecimento é o 

fenomenológico; a fenomenologia é a doutrina universal das essências, em que se 

integra a ciência da essência do conhecimento” ( USSERL, 2000, p.22).  

A pesquisa fenomenológica parte-se do imanente (o que é evidente como imediatamente 

dado), que é inquestionável, para o transcendente (tudo aquilo que está fora e além da 

coisa mesma)  “Inicialmente, considera-se como algo evidente interpretar a imanência 

como imanência inclusa (reelle). (...) A imanência real (reale), está na vivência 

cognoscitiva, como realidade efetiva que é. (...) O imanente, dirá aqui o principiante, 

está em mim; o transcendente, fora de mim” ( USSERL, 2000, p.24).  

Portanto, interessa à fenomenologia primeiro aquilo que é “fático”, não somente 

concreto, mas o que está “acontecendo” de facto. “O que eu quero é claridade, quero 

compreender a possibilidade deste apreender, isto é, se examino o seu sentido, quero ter 

diante dos meus olhos a essência da possibilidade de tal apreender, quero transformá-lo 

intuitivamente em dado” ( USSERL, 2000, p.25).  

O segundo grau da pesquisa fenomenológica é o conhecimento puro pela percepção. Se 

o que interessa é a percepção do “fenômeno puro, reduzido”, a partir da imanência, 

então “Como pode o fenômeno puro do conhecimento atingir algo que não lhe é 

imanente?”;  usserl diz  “apelando-se para a abstração ideativa”, isto é, a intuição das 

essências, aquela universalidade do fenômeno (HUSSERL, 2000, p.27).  

A redução fenomenológica deixa coloca entre parêntesis todo o significado imediato do 

objeto para alcançar a intuição de sua essência  “O conhecimento do universal é algo de 

singular, é sempre um momento na corrente da consciência; o próprio universal, que aí 

está dado na evidência, não é algo de singular, mas, sem, um universal, portanto, 
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transcendente em sentido verdadeiro” ( USSERL, 2000, p.28-29).  

O terceiro grau é a clarificação do fenômeno em si. Husserl parte da imanência, pela 

observação e descrição do dado que “aparece” na consciência, a prática da 

fenomenologia é gnosiológica, reflexiva  “Faz-se uma reflexão, dirige-se o olhar para os 

próprios actos, deixam-se valer os seus conteúdos ingredientes (reell), tal como são, só 

que em redução fenomenológica; esta parece ser a única dificuldade” (2000, p.30-31). 

Um olhar de “zoom” que parte do imanente incluso (reelle) no interior de minha própria 

apercepção, para o imanente real (reale) do mundo circundante, até o transcendente 

(essentia) do sentido do fenômeno.  

A aplicação do método e da abordagem fenomenológica ao fenômeno religioso foi feita 

tanto por Martin Heidegger (1889-1976), enfatizando seus aspectos históricos, quanto 

por Edith Stein (1891-1942), que enfocou o aspecto subjetivo pessoal a partir de sua 

própria experiência de individuação e também o aspecto coletivo da vivência do 

indivíduo na comunidade, ao que veremos por último neste trabalho.  

Para  usserl (2014, p.72)  “Em cada cultura altamente desenvolvida ou na humanidade 

ativa em múltiplas formas culturais e que se configura progressivamente a si mesma, 

encontramos uma forma cultural particular, a saber, a ‘Religião’”. Por isso  “A religião 

significa antes (em sentido específico) o nível superior da cultura mítica, no qual estes 

seres transcendentes são absolutizados como divindades, como estabelecedores das 

normas absolutas, que comunicaram e revelaram aos homens e em cuja obediência os 

homens encontram a sua salvação” ( USSERL, 2014, p.72).  

Para Heidegger (2010, p. 15-16), o ponto de partida da pesquisa fenomenológica da 

religião e a delimitação de seu campo e objeto que é a “facticidade da vida”  “O ponto 

de partida do caminho para a filosofia é a experiência fática da vida (...). Ela significa a 

plena colocação ativa e passiva do homem no mundo: vemos a experiência fática da 

vida apenas segundo a direção do comportamento que experimenta”. Portanto, “As 

religiões brotam de momentos racionais e de poderes espontâneos da vida; possuem seu 

próprio sentido, que se torna independente e, assim, transforma-se em motor de um 

desenvolvimento” ( EIDEGGER, 2010, p.28). 

Como exemplo, Heidegger procede a análise do fenômeno religioso cristão fundante, a 

partir da experiência de Paulo conforme relatado nas Epístolas aos Tessalonicenses 1 e 

2, que são os primeiros textos neotestamentários (p.78-112) e aos Gálatas, que se 

constitui na apresentação da própria experiência de Paulo (p.61-77). Em síntese, diz ele: 

“A religiosidade cristã originária consiste na experiência cristã originária da vida e ela 
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mesma é uma tal; a experiência fática da vida é histórica; a religiosidade cristã vive a 

temporalidade como tal” ( EIDEGGER, 2010, p.72).  

Para Edith Stein (2013, p.107), a fenomenologia da religião tem de ser vista pela 

experiência da própria pessoa como um ser triunitário, porque além de corpo e alma 

também o ser humano é um ser espiritual  “O ser espiritual-anímico e a vida se 

expressam no corpo, nos fala através dele. (...). Mas o corpo não deve sua 

espiritualidade ao fato de que é fundamento da vida espiritual, senão que é expressão e 

instrumento do espírito”.  

Portanto, para Stein, a experiência religiosa se dá na própria experiência da 

individuação de cada pessoa no mundo, já que a individuação é o centro da preocupação 

ontológica desta autora, mas também que podemos buscar em sua própria experiência 

existencial. 

Meu ser, tal como eu o encontro e tal como eu me encontro nele, 

é um ser nulo; eu não existo por mim mesmo e por mim mesmo 

nada sou; me encontro cada instante ante o nada e tenho que 

receber o dom do ser momento após momento (STEIN, 1988, 

p.92). 

O contato com a história de Edith Stein nos mostra alguns aspectos inéditos, como: ter 

sido a primeira mulher na Alemanha a defender uma tese em filosofia, ser a primeira 

mulher a participar do primeiro círculo de discípulos de Edmund Husserl, bem como de 

filósofos cristãos neoescolásticos. Por fim, ter efetuado pessoalmente a experiência 

fenomenológica da mística, até sua expressão mais radical de espiritualidade interior 

com a caminhada consciente ao holocausto nazista, fazendo desta sua cruz um 

oferecimento a dois povos: cristão e judaico. 

A individuação é também uma narrativa da interioridade de si mesmo em que o sujeito 

concretiza o sentido de sua existência atualizando em sua consciência os significados 

dos fatos de sua vida. É neste sentido que o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875-

1961), tornando a individuação o principal conceito de sua psicologia analítica e o 

próprio processo inexorável de vida de cada pessoa, afirma de si  “Minha vida é a 

história de um inconsciente que se realizou” (JUNG, 1975, p.19).  

É neste sentido de um “tornar-se si mesmo” (individuationis) consciente da história de 

sua vida como realização daquilo se que se deve ser (entelécheia), e nisto cabe tomar 

como exemplo a própria experiência existencial de Edith Stein.  

 Para este propósito buscaremos relacionar o processo de individuação com sínteses de 
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alguns grandes momentos históricos da intensa vita brevis de Edith Stein: da dos 

estudos de filosofia fenomenológica na faculdade com o mestre Husserl, à conversão e 

exercício da fé cristã; e da espiritualidade à fenomenologia da experiência mística na 

culminância da vida como obra.  

Num primeiro momento podemos encontrar sua individuação na vida de família e 

estudos, que se caracteriza pelos estudos até a universidade em 1911 com crescente 

critica, ceticismo e ruptura em si mesma com as práticas religiosas judaicas dos pais.  

Edith Theresa Hedwing Stein nasceu em Breslau na Alemanha, no dia 12 de outubro de 

1891, caçula entre onze filhos de pais judeus, exatamente no dia do Yom Kippur, maior 

festa do calendário judaico. Edith Stein se fundamenta em sua família e na identificação 

com a mãe, para a qual se volta ao final da vida como meio de compreender-se a si 

mesma  “Minha primeira intenção era escrever as memórias da vida da minha mãe. Ela 

sempre foi uma grande narradora; e, como eu não podia esperar que ainda escrevesse 

em sua idade já avançada – ela tem quase 84 anos, quis que ela ao menos contasse suas 

memórias para mim...” (STEIN, 2018, p.21).  

Em sua Autobiografia, História de uma família judia (1933), apresenta seus relatos 

como a história da própria mãe, como se se redimisse da discordância e distanciamento 

que tomou dela apesar do apego de alma: “Os limites dos preconceitos racionalistas, nos 

quais eu havia crescido sem saber, caíram, e o mundo da fé despontou 

improvisadamente diante de mim” (STEIN; Apud, ALES BELLO, 2014, p.31). .  

Desde o ingresso na universidade em 1911, Edith Stein experimenta na liberdade 

acadêmica uma crescente inquietação pela verdade. A verdade se torna sua busca de 

vida e tema de pesquisa, de modo que ela é considerada a filósofa da busca da verdade. 

Ales Bello diz que seu contato com a filosofia ao encontrar-se com Husserl em 

Göttingem, aguça sua paixão pela verdade (ALES BELLO, 2014, p.31).  

Um segundo momento na sua individuação é o encontro com a fenomenologia, que se 

dá de 1913-1916 em Gotinga, quando entra para o curso de filosofia e conhece a o 

mestre Edmund Husserl: “Eis que depois desses numerosos desvios, chego ao principal 

motivo que me conduziu a Gottinga  a Fenomenologia e os fenomenólogos” (STEIN, 

2018, p.312). A fenomenologia era a novidade filosófica do século XX, ao fornecer 

fundamento e método para esta indagação maior de sua alma sobre a verdade.  

Para Angela Ales Bello (2010, p.6), o método fenomenológico abrira uma abrangência 

de possibilidades de pesquisas à Edith Stein, principalmente às questões da percepção 

do sujeito humano. O método da epoché dá esta condição porque coloca toda a 
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percepção da consciência à “experiência do vivido” (Erlebnisse)  “a fenomenologia é a 

doutrina universal das essências, em que se integra a ciência da essência do 

conhecimento. (...) O Conhecimento é, em todas as suas configurações, uma vivência 

psíquica  é conhecimento do sujeito que conhece” ( USSERL, 2000, p.22; 42). 

O entusiasmo de Edith Stein (2018, p.12-14) pela nova descoberta a leva a participar do 

grupo de estudos de filosofia em torno da fenomenologia, onde conhece vários filósofos 

de fama, como Max Scheler, que também era católico, Adolph Reinach Hedwig 

Conrad-Martius, que eram protestantes, Martin Heidegger, entre outros. Seu interesse 

era conhecer a essência da pessoa.  

Um terceiro momento na individuação de Edith Stein pode ser vista na tese da empatia e 

na experiência empática de autodoação, quando interrompe seus estudos filosóficos e se 

oferece de voluntária no Hospital Militar da Cruz Vermelha, me sua cidade natal em 

Breslau, entre 1915-16, por ocasião da Primeira Guerra, onde serve por meses como 

enfermeira de centenas de feridos de guerra. Apesar de sua característica timidez, este 

exercício de autodoação lhe proporciona uma vivência de empatia, pela possibilidade de 

encontro com o outro no âmbito da dor e do amor de compaixão  “Pessoas voluntárias, 

em tais lugares de dor permanente, podiam encontrar um amplo campo para exercer o 

amor ao próximo” (PEDRA, 1998, p.17).  

A experiência empática de compaixão (intropatia) despertou-lhe o amor escondido no 

coração por baixo da crítica racional. Ao voltar da Guerra retoma sua tese de doutorado 

orientada por Husserl e a defende Cum Laude em 1916, sobre O Problema da Empatia 

(1916/1992, p.360), na qual investigava a experiência do “ato empático” como 

“intencionalidade da consciência” no conhecimento do outro, tema “que levava muito 

dentro do coração”.  

Na leitura de Ales Bello (2014, p.22) a empatia ou intropatia pesquisada por Stein 

aplicando o método fenomenológico da epoché mostra a capacidade de percepção 

intuitiva do interior do outro, mesmo permanecendo um eu fora deste. E Savian Filho 

(2014, p.35) afirma que para Stein a empatia é não é uma compreensão sentimental, mas 

“gnosiológica” da alteridade do outro.  

Um quarto momento da individuação em Edith Stein pode ser visto em sua conversão 

ao cristianismo. José A. Pedra nos diz que, após retornar à universidade e defender de 

sua tese em Julho de 1916, Stein continuou secretária de Husserl e participante de seu 

grupo de intelectuais estudiosos no Circulo de Gottinga. Um destes assistentes, amigo 

de Edith, era o filósofo protestante Adolf Reinach, que ao final de 1917 foi vitimado 
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pela Guerra. Ela é chamada a cuidar da casa e organizar os escritos do falecido, e aí 

trava conhecimento sobre a fé em Cristo da viúva dele. Numa tarde dentro da catedral 

protestante de  eidelberg com Pauline Reinach  “Enquanto estávamos lá, num ambiente 

silencioso e respeitoso, chegou uma mulher com sua cesta de compras e ajoelhou-se 

para fazer suas orações. (...). Aquela cena nunca saiu de minha memória” (STEIN, 

2018, p.516).  

A inquietação do espírito investigativo encontra consolo na luz da fé. Em 1919, libera-

se do mestre Husserl e volta de Freiburg à casa de fazenda do casal de amigos Conrad-

Martius, em Bergzaben, onde se reúne um círculo de filósofos cristãos. Numa noite de 

insônia de 1921, ao ler na biblioteca o livro Vida de Santa Tereza d’Ávila, já pela 

manhã tem súbita intuição de descoberta da verdade  “Desde que no verão de 1921 caiu 

em minhas mãos a “Vida” de nossa Santa Teresa, pôs fim a minha larga busca da 

verdadeira fé” (STEIN, 2002c, p.500). Mais tarde, ela diz  “Chega o momento em que 

afinal se realiza aquilo que era tão esperado e almejado: de repente, inesperadamente, a 

alma peregrina encontra o olhar dos divinos olhos” (STEIN, 2013, p.196).  

José Pedra nos comunica que no livro da igreja católica local consta o registro feito pelo 

pároco Eugênio Breitlig  “Em primeiro de Janeiro do ano do Senhor de 1922, Edith 

Stein, de trinta anos de idade, doutora em filosofia, foi batizada” (1998, p.32).  

Um quinto momento de individuação pode ser o período que vai de 1922-1933, como 

encontro com a vida cristã, após sua conversão, ao ingressar no movimento de 

intelectuais católicos no círculo tomista do mosteiro de Beuron. Este é um fértil período 

de academicismo, onde pelas aulas ministradas passa a aproximar as ciências naturais 

da psicologia e pedagogia à ciência do espírito, e à teologia.  

Nesta aproximação entre filosofia, psicologia e pedagogia, Stein busca na teoria do 

conhecimento tomista bases sobre a questão da individuação da pessoa humana, e 

encontra a ênfase da estrutura do individum na psique e espírito. A aproximação entre a 

fenomenologia de Husserl e a metafísica de Aquino é ouro feito inédito de Edith Stein. 

Um sexto momento de individuação pode ser considerada ainda como sua experiência 

de amor e mística, quando do ingresso no trabalho de educação pedagógica, entre 1932-

34, um período de “educação em amor” tanto aos outros e como de si mesma, até sua 

rejeição na escola por ser judia, fato que a leva a dar sua entrada como freira carmelita 

no mosteiro do Carmelo de Colônia, em 15 de abril de 1934.  

Como sétimo é último momento na individuação de Edith Stein destacamos finalmente 

o tornar-se si-mesmo em espírito, que se dá na parte final de sua vida em clausura no 
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Mosteiro do Monte Carmelo em Colônia, como preparo ao desafio final do holocausto 

na crueldade do nazismo em Ausschwitz em 1942.  

Em sua experiência mística Stein escreve sobre o tema da espiritualidade. Sua última 

obra A Ciência da Cruz é uma abordagem teológica sob a tentativa inédita de abordar 

pelo método fenomenológico a questão da mística, como uma via possível a todos os 

que desejam o apuro da individuação no espírito. Stein se utiliza da via simbólica para 

alcançar as profundas da alma, na poesia de São João da Cruz, nas crônicas de Santa 

Tereza D’Ávila e na descrição lírica da liturgia e a contemplação.  

Por toda a vida Edith Stein buscou a verdade  “Assim, busco achegar-me ao altar de 

Deus. Aqui não está em questão eu e minhas preocupações extremamente pequenas, 

mas o grande sacrifício da reconciliação” (STEIN, 2012, p.113).  

Em 09 de agosto de 1942, a irmã Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, morreu em 

Ausschwitz. “Quem pertence a Cristo deve viver a vida inteira de Cristo” (STEIN, apud 

SCIARDINI, 1999, p.42).  

Como vimos, tomando como exemplo a própria experiência existencial da autora, a 

individuação é um caminho inexorável de consciência e sentido da vida pela busca da 

verdade de si, cuja narrativa é já a transformação de uma vida material finita em direção 

à transcendência para um sentido infinito do ser.  

Edith Stein considera a pessoa humana na sua estrutura e inclui a dimensão espiritual na 

realização (entelécheia) de sua individuação, buscando fundamentos ontoteológico em 

Husserl, Aquino e Agostinho, fazendo o inédito de aplicar o método fenomenológico ao 

fenômeno da experiência religiosa. Ela aponta o personalismo como melhor forma para 

uma abordagem ontoteológica deste processo, pois no processo de vida histórica de todo 

o ser humano há a possibilidade de encontro com o Ser divino.  

A cruz, ainda que como “caminho mais escuro”, torna-se a imagem simbólica de sua 

individuação, tal como a encontra em São João da Cruz e Santa Tereza d’Ávila  “O 

caminho mais escuro é o mais seguro. [...] Quem não quer outra coisa, senão Deus, não 

anda em trevas, por muito obscurecido e pobre que seja...” (STEIN, 2013, p.225).  

 Ela reafirma sua fé a partir da própria experiência  “Assim, busco achegar-me ao altar 

de Deus. Aqui não está em questão eu e minhas preocupações extremamente pequenas, 

mas o grande sacrifício da reconciliação.” (STEIN, 2012, p.113).  

Portanto, a fenomenologia da experiência religiosa se dá a partir da alma do sujeito e no 

processo mesmo de sua individuação, de tal modo, que impregna toda sua história e seu 

mundo, tornando sua vida uma obra de arte. 

Vimos também na história da experiência religiosa de Edith Stein que a própria 

compreensão da autoexperiência espiritual exige o contínuo autoconhecimento e que 

para isto o método fenomenológico é apropriado. 

Como processo ontológico, o ser humano é sempre tanto um ser in potentia esse (o ser 

em potência), quanto um ser in actu esse (o ser em ato); isto é, um ser em imanência (in 

actu) e também um ser em transcendência (in potentia), mas também é um ser finito 

perante o eterno (Deus), cujo Ser é actus purus (ato puro) em si mesmo.  

O que equivale dizer que a individuação é um processo inexorável em cada pessoa e que 

sua realização fática é a história da verdade deste ser, cuja estrutura é constituída de 

forma trina: corpo, alma e espirito, e este processo de transcendência rumo ao infinito se 

dá ante aos olhos do Absoluto, Deus. 
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Palavras-chave: Individuação. Existência. Experiência Religiosa.  
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POTENCIAL RELIGIOSO DA CRIANÇA: SOFIA CAVALLETTI 

 

Sérgio Rogério Azevedo Junqueira56 

 

 

Este artigo é o resultado de uma pesquisa qualitativa histórica bibliográfica sobre a 

proposta de educação religiosa no projeto montessoriano desenvolvido a partir da 

Escola Nova visando a educação da educação infantil no cenário italiano com impacto 

internacional. A pesquisa resultou na memória histórica da Escola Nova Itália com 

ênfase no trabalho da principal apoiadora Sofia Cavalletti que desenvolveu um 

programa de Educação Religiosa com impacto até o presente momento em diferentes 

países, inclusive o Brasil. Este trabalho é parte do programa História e Concepção do 

Ensino Religioso desenvolvido no Instituto de Pesquisa Educação e Religião (IPFER).. 

Este artigo, resultado de pesquisa qualitativa bibliográfica, busca compreender um dos 

múltiplos caminhos traçados por diversas práticas empreendidas no cenário religioso e 

educativo, que é a participação efetiva de mulheres na organização da sociedade e na 

formação dos sujeitos. 

O Grupo de Pesquisa Educação e Religião, no programa Concepções e Recursos do 

Ensino Religioso, vem desenvolvendo pesquisa sobre a presença das mulheres na (re) 

produção e manutenção de uma cultura religiosa em diferentes espaços educativos no 

projeto “Educação, Gênero e Cristianismo: circulação, representação, formação e 

práticas femininas em cenário religioso e educativo”. E quais são as personagens que 

em seus cotidianos e em seus espaços de circulação realizam suas práticas educativas e 

(re) produzem uma cultura cristã no espaço educacional?  

Abordando os temas da educação e da religião a partir da concepção de Sofia Cavalletti 

(1917-2011) notória biblista, que com Gianna Gobbi (1920-2002) pedagoga 

montessoriana, desenvolve a Catequese do Bom Pastor (Catechesis of the Good 

Shepherd – CGS), o presente artigo pretende apresentar a contribuição de Cavalleti para 

os temas da educação e da religião. Para a compreensão do CGS traça-se o contexto da 

Nova Escola e os pressupostos do projeto montessoriano. A partir do processo 

Montessoriano, vinculado a um percurso no campo bíblico e litúrgico, Cavalletti e 

Gobbi organizam um percurso de educação religiosa presente nos cinco continentes.  

Nascida em 21 de agosto de 1917, na cidade de Roma, na casa que pertencia à família 

há mais de trezentos anos próximo ao Vaticano, era filha de Giulia Pediconi e Giorgio 
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Cavalletti, depois de dois irmãos, Francisco e Marcelo. Veio a falecer na mesma 

residência em 23 de agosto de 2011. O CGS, um método utilizado em mais de trinta e 

sete países, dentre os quais o Brasil, onde o modelo chegou m 2001, trazido pela 

catequista Carmen Tieppo (O SÃO PAULO, 2017). A CGS é conhecida em 

denominações cristãs como a católica, ortodoxa e episcopal e é a grande contribuição 

desta autora para o cenário religioso e educativo.  

De família tradicional católica, Cavalletti não frequentou a escola desde pequena. 

Aprendeu a ler com a mãe, teve tutores e frequentou a escola mais tarde por apenas 

cinco anos. Ao final da Segunda Guerra mundial passou em um exame que lhe permitiu 

estudar na Universidade La Sapienza na Faculdade de Letras e Filosofia (1946). Em 

1949 graduou-se em hebraico e em línguas semíticas comparadas com o professor 

Eugenio Zolli, ex-rabino-chefe de Roma, que começou a congregar na Igreja Católica 

após a guerra.  

Essa postura de Cavalletti direciona sua vida. Conforme biografia divulgada pela 

ACOFOREC (Asociación Colombiana para la formación Religiosa Católica), Cavalletti 

obteve a classificação 110/110 e foi laureada. Com o professor Zolli, continuou a 

trabalhar na Bíblia e na tradução hebraica até junho de 1956, quando o professor Zolli 

falece. 

Sua dedicação aos estudos da Bíblia é notória. Em 1960 colaborou na tradução da 

“Bíblia Florentina”, com a tradução dos livros de Isaías e de Provérbios. Também 

participou da publicação “Bibbia Concordata” (Editorial Mondadori) e da “Nuovissima 

traduzione” (Paoline editorial), com traduções dos livros de Ester, Judite e Levítico. Em 

1966 publica  “Ebraísmo e Spiritualità Christian” ( ebraísmo e espiritualidade cristã; 

Editora Studium). Em 1968 lança “Il Trattato delle Benedizioni” do talmude babilônico 

(UTET). 

Em 1978, aos 61 anos, já tinha 165 trabalhos publicados, fazendo referência sempre à 

Bíblia em hebraico. Em 1991 publica “Il giudaismo intertestamentário” (O judaísmo 

Inter testamental, Queriniana Editorial).  

O trabalho de Cavalletti com crianças ocorreu a partir de uma solicitação de Adele 

Costa Gnocchi para ensinar religião em uma escola que utilizava o método de 

Montessori. Até os trinta anos ela não tinha experiência e formação para atuar no espaço 

infantil. A partir de um processo narrativo iniciou o projeto CGS e em 1951 publica 

com Gianna Gobbi, “Educazione religiosa, liturgia e método Montessori” (Educação, 

liturgia e método Montessori, Paoline Editorial), com apresentação de Cipriano 
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Vagaggini, sacerdote do Pontifício OSB Litúrgico Instituto S. Anselmo, obra traduzida 

para Inglês e Português.  

Em 1961-1962, também com Gianna Gobbi e outros parceiros, começou o primeiro 

curso de formação para catequistas, que se dá por cinco anos na sede no Escritório da 

Catequese da Diocese de Roma. As notas dos cursos, posteriormente, são traduzidas e 

publicadas nos Estados Unidos da América e no México. 

Destaca-se que é em 1965, a pedido da Diocese de Roma, que publica com Gianna 

Gobbi  “Io sono il buon Pastore” (“Yo soy el Buen Pastor”), cinco volumes para 

crianças e cinco guias para catequistas (ACOFOREC). São lançadas dez mil cópias do 

primeiro volume 1966. A publicação se completa em 1971. Mais tarde a obra é 

traduzida para o espanhol e lançado em diversos países da América do Sul 

(ACOFOREC).  

Em 1975, Cavalletti ministra o primeiro curso de formação catequista no exterior, nos 

EUA, que se seguiu de cursos no México, Canadá, França, Israel, Croácia, Inglaterra, 

Alemanha, várias parcerias estabelecidas. 

Em 1979 publica  “Potenziale religiosa Il bambino” (Città Nuova Publisher), traduzida 

em inglês, espanhol, polonês e coreano. E em 1996, “Il tra potenziale religiosa i 6-12 

anni” (Città Nuova Publisher), obra traduzida em espanhol, inglês e polonês. 

Em 2004, publica “La storia d’Israele” com Gianna Gobbi e cartilhas explicativas  “La 

storia d’Israele, Abramo da alla parusia” e “La storia d’Israele, memória tra e Speranza” 

(Rubbettino Editorial), traduzido em Inglês e Espanhol.  

Em agosto de 2017 foi comemorado o centenário do Nascimento de Sofia Cavalletti 

com um encontro das catequistas em São Paulo para celebrar a vida de Sofia 

(CATEQUESE DO BOM PASTOR, 2017). 

Como já mencionado, o trabalho de Cavalletti junto com as crianças ocorreu a convite 

de Adele Costa Gnocchi, colega de Maria Motessori, que pediu a Sofia que ensinasse 

religião em sua escola. Este início está relatado no livro “O Potencial Religioso da 

Criança”, no qual Cavalletti narra como começou essa catequese. 

A experiência de Cavalletti foi enriquecida com o trabalho em equipe, entre a qual 

estava Gianna Gobbi, discípula e colaboradora da Dra. Maria Montessori. Essa parceria 

favoreceu o aprofundamento e o conhecimento de experiências sobre a criança e a 

filosofia da própria Maria Montessori. Dessa forma, pensou-se em uma proposta não só 

para a criança, mas com a criança. Outro membro da equipe foi a Dra. Silvana 

Quatrocchi Montanaro, uma psiquiatra e líder dos cursos internacionais sobre 
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“Desenvolvimento e Pedagogia para crianças de 0 a 3 anos de idade”.  

A proposta de uma educação religiosa para crianças de três a doze anos de idade foi 

resultado de uma pesquisa experimental permanente na vida de Cavalletti, e que se 

espalhou para diversos ambientes sociais e culturais muito diferentes.  

Em 1954, a CGS, a catequese do Bom Pastor, foi estabelecida com base nos princípios 

de Montessori, a partir de encontros de Cavalletti e Gobbi com as crianças, que 

demandou a criação e o desenvolvimento e criação de materiais de acordo com os 

princípios montessorianos. Inicialmente, os encontros com as crianças ocorreram em 

um pequeno espaço na escola de Costa Gnocchi. Logo esse espaço era inadequado, pois 

mais e mais crianças vinham para esses encontros e a catequese foi transferida para a 

casa de Sofia. Três salas foram designadas como “átrios”, cada uma voltada para uma 

faixa etária diferente para aprender as Escrituras e a liturgia. A casa em que Sofia 

nasceu se tornou seu estudo. 

Pensado para não acontecer em uma sala de aula, mas em um átrio (um local de vida e 

preparação que às vezes é chamado de centro de educação de adoração); catequistas da 

CGS não se considerariam professores/professoras, mas guias de educação religiosa. 

O desdobramento deste trabalho exigiu o estudo cuidadoso de teóricos do 

desenvolvimento humano. Naquele momento, outros estudiosos começavam a ganhar 

atenção nessa área, entre os quais Erik Erikson e Jean Piaget. Mas Cavalletti sempre 

retornava ao trabalho e aos princípios de Maria Montessori. A grande capacidade de 

concentração da criança, amor à ordem e ao silêncio e deleite no trabalho eram 

princípios com os quais se identificava no método montessoriano.  

De acordo com Cavalletti e Gobbi muitos erros foram cometidos nesse percurso e 

tiveram que jogar fora alguns dos materiais que criaram enquanto procuravam os temas 

e elementos essenciais que correspondessem às necessidades das crianças. Apenas 

materiais que despertaram muito interesse e profunda alegria foram mantidos. Por meio 

de material concreto e simples, para Cavalletti e Gobbi, desde a mais tenra idade, a 

criança pode compreender as grandes e essenciais verdades da fé, da mensagem das 

Escrituras e da liturgia cristã. Assim, tudo o que não era essencial foi removido do átrio. 

Essa proposta se caracterizou, por exemplo, por usar um ambiente cuidadosamente 

preparado. Assim como Montessori, Cavalletti e Gobbi perceberam, observando as 

crianças que estas podem ser muito boas professoras para adultos. As duas 

pesquisadoras passaram anos respondendo à pergunta: Que aspectos da fé cristã falam 

mais plenamente para uma criança em estágios específicos de seu desenvolvimento 
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humano? Sua observação cuidadosa das crianças revelou a capacidade das crianças de 

refletir profundamente. A partir de suas observações, chegaram a três características da 

criança que se evidenciavam quando pareciam poder satisfazer seu desejo interior de 

relacionamento com Deus: alegria, dignidade e essencialidade.  

Outras suposições influenciam o pensamento de Cavalletti. Ela supõe que uma criança é 

capaz de ter uma profunda experiência religiosa. “A experiência religiosa é 

fundamentalmente uma experiência de amor, e o amor é, para o ser humano essencial à 

vida” (CAVALLETTI, 1985, p. 15). E essa experiência é global para a criança, pois 

toca todo o ser da criança; ela sente que isso é uma parte natural do que significa ser 

humano. “Portanto, nos perguntamos se a criança não encontra no fato religioso a 

satisfação de uma exigência existencial a ponto de influir sobre a formação harmônica 

de sua personalidade e, se ausente, a ponto de incidir negativamente” (CAVALLETTI, 

1985, p. 15). 

A partir do exposto por Cavalletti, pode-se compreender que uma pessoa não está se 

desenvolvendo completamente como um ser humano a menos que o potencial religioso 

seja estimulado e crescente.  

E a partir de sua experiência em estudos da Bíblia, Cavalletti entende que a partir da 

tradição judaico-cristã a linguagem é um agente poderoso – evocativo, descritivo e 

expressivo para experimentar Deus.  

Na concepção de Cavalletti, essa forma de catequese refunda o conteúdo bíblico, pois 

foca no uso de parábolas e não em fórmulas e definições. As parábolas são um convite à 

meditação à medida que conectam a realidade da vida cotidiana com a realidade do 

Reino de Deus. Pensando na proposta de Jesus ao contar as parábolas, não se explica o 

seu significado. Ao ser explicada, trair-se-ia a própria natureza da parábola, que é não 

dar uma definição pronta.  

Cavalletti desencoraja o uso de versos isolados das Escrituras para ilustrar um ponto que 

impediria o ouvinte de ter uma experiência direta com a Palavra de Deus. Ela defende 

dar aos ouvintes a passagem completa em si mesma para que possam dialogar com os 

textos, propondo assim um “encontro vivo”. Assim, encoraja-se a reflexão e não a mera 

exposição de histórias, ditos e parábolas. Ao encorajar até mesmo as crianças pequenas 

a refletirem profundamente sobre o significado das passagens bíblicas, percebeu que 

elas são capazes de trabalhar com os materiais propostos por longos períodos de tempo, 

até mesmo surpreendendo com suas percepções acerca do Reino de Deus.  

Para Cavalletti (1985, p. 11), é preciso ir além de instruir as crianças a fazerem gestos, a 
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dizerem palavras, mas sim levá-las a fazerem a uma real experiência da relação com 

Deus, consigo, com os outros e com a sociedade (1985, p. 11). Esse é o princípio da 

evangelização para Cavalletti, que não considera a criança como receptora passiva de 

verdades ensinadas pelos adultos. Assim, a partir da proposta de Cavalletti entende-se a 

criança como protagonista no processo educativo-evangelizador. Ainda para a autora, “a 

criança é capaz de ver o invisível, quase como se fosse mais tangível e real do que a 

realidade imediata que lhe é apresentada. Ela quase que transcende a natureza física 

quando é favorecido a elas um itinerário de encontro com Deus” (CAVALLETTI, 1985, 

p. 36). 

Ao levar em conta a capacidade da criança de entender o “invisível”, para Cavalletti, a 

ludicidade, o jogo e a fantasia tornam-se possibilidades do desenvolvimento de sua 

espiritualidade e, assim, a organização espacial também é importante nos processos 

educativo-evangelizadores. Além da proposta bíblica, o átrio, lugar de adoração e 

reflexão, é um lugar onde a relação entre a experiência de fé e a linguagem da fé é 

realizada.  

Assim sendo, o átrio é um ambiente preparado adequadamente à cada faixa etária, como 

será descrito a seguir. Ali a criança exercita o silêncio, a liberdade de escolha, o controle 

dos movimentos e a disciplina.  

Há uma relação intrínseca entre a fé cristã e a educação. Para Streck (1989, p. 7), [...] a 

fé cristã pode articular-se com a pedagogia na busca de seu alvo maior, ou seja, a vida 

plena ou abundante (Jo 10,10). O processo de indagar o mundo desencadeia a 

aprendizagem, e essa é uma grande disposição da criança.  

Em 2003, Cavalletti perdeu sua parceira de trabalho que ao longo de cinquenta anos 

colaborou na elaboração e desenvolvimento do trabalho. Com morte de Gobbi, ainda 

continuou o trabalho em sua casa. Sendo que a partir do outono de 2006, aos 89 anos, 

com a ajuda de assistentes, ainda liderava as crianças toda segunda-feira à tarde nos três 

átrios que montou em sua casa. 

O fato de a CGS estar sendo usada por muitas tradições cristãs tem como consequência 

modificações que permitem que ela seja usada de forma ainda mais ampla. 

Efetivamente a pesquisadora não planejou uma divulgação junto a outras denominações 

cristãs. Entretanto, um aspecto a ser registrado é que a Dra. Cavalletti anualmente 

produzia um relatório do trabalho para a associação italiana.  

No processo de expansão e modificações existem algumas críticas, como a questão 

linguística nos escritos de Cavalletti, particularmente para um público que fala 
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inglês. Outra crítica é a de que Sofia, uma estudiosa linguística bíblica, não forneça 

definições precisas sobre as suas pesquisas por não ser uma cientista social.  

Entretanto, a postura crítica de Cavalletti representa um desafio para os educadores 

cristãos. As perguntas que moveram Cavalletti ainda são pertinentes para o 

entendimento do cenário educativo e religioso. Quem é a criança? Quais as suas fases 

de desenvolvimento e as características que precisam ser consideradas em seu processo 

de aprendizagem e de evangelização? Como se relacionam com o sagrado? 

 

Palavras-chave:Educação; Educação Religiosa; História da Educação. 
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A ATUAÇÃO FEMININA, EDUCATIVA, DAS MULHERES DA FEP - INÍCIO DO 

SÉCULO XX ATÉ A DÉCADA DE 3057 
 

Silvete Aparecida Crippa Araújo58 

 

A presente pesquisa inserida no eixo temático “Religião: Educação e Relações de 

Gênero” tem como objetivo vislumbrar, as ações da Federação Espírita do Paraná – FEP 

- que resultaram em delimitação das atividades da mulher na e para a Federação – como, 

quais e quanto de inserção social e profissional estas ações (atividades) lhes 

proporcionaram. O recorte temporal utilizado nesta pesquisa foi entre o ano de 1902 

período em que foi inaugurada a FEP e final dos anos de 1930 período em que se 

cogitava a construção de ambientes educativos na Federação com espaço reservado as 

mulheres. A doutrina espírita que pregava a necessidade de educação e trabalho para a 

evolução do Espírito, ganhou diversos adeptos na moderna Curitiba das primeiras 

décadas do século XX, onde novos interesses e necessidades se difundiam, entre eles a 

ampliação da oferta de educação, pelo menos a primária, e a formação para o trabalho, 

especialmente para as pessoas mais pobres e para as mulheres. Para esta investigação 

foram, entre outros, analisados os periódicos A Luz, Revista Spirita, A Doutrina, 

Revista de Espiritualismo, Monitor Espírita e o jornal Mundo Espírita. As leituras dos 

trabalhos de Davis (1990; 1997) e Perrot (1988; 1998; 2015) e as reflexões de Certeau 

(2014) foram fundamentais para realização deste estudo. Sendo assim essa pesquisa 

pretendeu constituir a partir da análise documental e da memória, as discussões e ações 

desenvolvidas pela Federação Espírita do Paraná, em relação as propostas educativas e 

suas devidas influências na educação feminina, atreladas aos ideais doutrinários 

espíritas e igualmente a circulação de ideias de uma época. Nos seus primeiros anos de 

existência e ao longo das primeiras décadas do século XX a FEP, com foco mais 

específico no educar e instruir e, em sintonia e discussão com diferentes setores da 

sociedade paranaense (católicos e protestantes), explicitou através de seus periódicos, 

um ideal feminino, concorrendo desta maneira na legitimação de uma educação 

cotidiana da mulher e, também difundiu pontualmente uma efetiva proposta de instrução 

da mulher para o trabalho. Educação e instrução que ao longo dos anos da primeira 

                                                             
57 Essa pesquisa faz parte da tese, A MULHER ENTRE A CASA E A RUA: EDUCAÇÃO E TRABALHO FEMININO NOS 

PERIÓDICOS DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ (FEP), PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX, defendida na UFPR 

em março de 2017, com a orientação da Professora Pós-Doutora Liane Maria Bertucci. 

58 UFPR, silvetecrippa@gmail.com 
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metade do século XX nos permitiram captar uma representação do ideal de mulher 

espírita disseminado pela FEP, verificado principalmente nas práticas realizadas pelas 

mulheres que participaram, em vários espaços da Federação, como diretoras de setores 

sociais e de saúde, palestrantes, escritoras, médiuns, entre outros. Educação nesta 

pesquisa concebida como um processo de desenvolvimento unilateral da pessoa, a qual 

envolve a formação de qualidades humanas, com toda modalidade de indução e inter-

relações que convergem na formação da personalidade individual e social, resultando 

numa concepção de mundo, ideias, valores e modos de agir os quais se traduzem em 

princípios ideológicos. E a instrução devendo ser compreendida como uma preocupação 

com sentido mais intelectual, ou seja, o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas 

mediante o domínio de determinados conhecimentos sistematizados (LIBÂNEO, 2013, 

p. 21-22). Contrários a uma visão materialista, que pregava que “a inteligência do 

homem é uma propriedade da matéria – nasce e morre com o organismo – o homem não 

é nada depois da vida corporal [...]” os espíritas acreditam que o “princípio inteligente é 

independente da matéria” e que a “alma individual preexiste e sobrevive ao corpo” e 

que progride pelo “trabalho”. (A Doutrina, 02/1905, p. 24-25, grifo meu). Os espíritas 

da Federação, tanto homens como mulheres, trabalharam em prol do progresso e, 

consequentemente, atuaram na construção de instituições educativas espíritas, bem 

como igualmente trabalharam em instituições confessionais ou laicas. Até porque este 

objetivo, de educar e instruir a população, em muitos pontos se aproximou do ideal 

republicano em conseguir, pela incorporação da ordem e do progresso na nação, a 

civilização da massa populacional, a qual crescia rapidamente nos centros urbanos do 

país, a exemplo de Curitiba. Sendo assim, educação (moral) e instrução (intelectual) 

agiram como aportes apropriados a condição feminina, em acordo com a crença espírita. 

As crenças fornecem alívio e força nos momentos de dificuldade, agrupam pessoas para 

discussão de pensamentos afins e, por outro lado, muitas vezes servem como estratégia 

de dominação, disputa e manipulação dos indivíduos, sejam homens ou mulheres. As 

mulheres muito ajudaram os homens em seus ideais, divulgando, atraindo e trabalhando 

em prol da causa social e educacional por intermédio da religião. Com essa ajuda elas 

passaram a ter a consideração de ‘damas do bem’ e um relevante poder simbólico, tanto 

social quanto religioso. Por outro lado, podemos compreender a ação das mulheres 

como trabalhadoras da e pela FEP como uma tática para conseguir maior espaço fora 

dos recônditos do lar, uma vez que ciente de seu status de “frágil”, a tática feminina 

procura não enfrentar de forma abrupta a estratégia masculina de poder, mas busca 
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preencher suas necessidades, lacunas e ampliar seus campos de atuação enquanto se 

escondem atrás de uma aparência de conformação (CERTEAU, 2014, p. 90-113). Nessa 

perspectiva algumas mulheres espíritas foram aproveitando brechas e ocupando espaços 

na FEP e consagrando suas ações como imprescindíveis para a instituição. Uma questão 

muito propalada pela FEP foi a defesa da educação e intrução da mulher com vistas aos 

cuidados que ela deveria ter com a família e a nação. A Federação fortalecia, através de 

seus discursos um modelo de mulher e mãe com a finalidade de atender melhor a 

família e correlatamente a sociedade. Durante séculos, a concepção da natureza 

“desregrada” da mulher a desqualificava para o comando sociopolítico ou religioso. 

Contudo outra faceta da mulher, a de mãe, reforçava o seu status de sobriedade o que 

reforçou e valorizou o ideal da senhora do espaço privado: do lar. Uma imagem 

polivalente de mulher, moldada socialmente, inclusive por grupos religiosos foi sendo 

construída paulatinamente (DAVIS 1990, p.107-127; PERROT, 2015, p.41-81). A 

participação da mulher no movimento espírita kardecista desde a transição do século 

XIX para o XX foi tímida, porém muito expressiva, uma vez que a presença da mulher 

era significativa nas “reuniões de estudos doutrinários, nas sessões de efeitos físicos, 

enfim buscava-se a sua conversão, a sua participação na prática espírita e na orientação 

da prole” (DAMAZIO, 1994, p. 140). Outros espaços na FEP foram concedidos como 

função feminina a de escritoras, diretoras da escola e de instituições sociais. Por 

consequência, essa mulher precisava ser educada para bem educar outros, nos moldes da 

doutrina kardecista, ou seja, de casa poderia ir às ruas, mas divulgar, com seu exemplo e 

trabalho, a doutrina espírita. Em relação aos direitos e deveres masculinos e femininos e 

as suas funções, em acordo com O Livro dos Espíritos (KARDEC, [1857] 2002, p. 381), 

na questão 822 está grafado que os direitos de homens e mulheres devem ser iguais, 

mas “as funções não, [pois] é preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete”. E 

uma função da mulher seria educar tanto no lar como fora dele. Pretende-se perscrutar o 

lugar, a condição, a ação, o trabalho, poderes, silêncios e palavras nas diversas 

representações das mulheres participantes da FEP desde a sua fundação até a década de 

30 do século XX. Vislumbrou-se que embora sob discursos modernizantes as propostas 

educativas para o trabalho da mulher se apresentavam ainda sob influências 

conservadoras. 

 

Palavras-chave: Mulher. Educação. Religião. Espiritismo  
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HISTÓRIA DA IGREJA, HISTÓRIA DAS MULHERES: AS POSSIBILIDADES DA 

CONSTRUÇÃO DA BIOGRAFIA NA VIDA CONVENTUAL 

 

Wilma de Lara Bueno59 

  

A construção da história das mulheres e das relações de gênero possibilitou pesquisar e 

recuperar o modo de viver das religiosas em sua diversidade, condição em que se 

inscrevem as fundadoras dos conventos, mosteiros, hospitais, orfanatos e escolas. No 

Paraná, particularmente, em Curitiba, foi significativa a participação das religiosas na 

fundação de instituições, algumas das quais permanecem até os dias atuais integradas à 

sociedade paranaense. Na construção dos mosteiros e conventos, constata-se 

igualmente, a presença da iniciativa feminina, citando-se, entre outras experiências, a 

das monjas beneditinas que, atualmente, residem no município de Mandirituba, há 70 

km de Curitiba. Ao longo de, aproximadamente, 54 anos de estabelecimento no estado 

do Paraná as monjas beneditinas do Mosteiro do Encontro (1964-2018) somaram 

experiências que lhes possibilitaram o fortalecimento da unidade religiosa o que se 

consolidou com a fundação, em 2008, da Igreja Cristo Luz das Nações, em cuja 

trajetória, destacou-se o empenho da religiosa Madre Chantal.  

Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta os primeiros resultados da pesquisa que 

objetiva construir o perfil biográfico da fundadora do Mosteiro do Encontro, Madre 

Chantal, procedente do Mosteiro de Nossa Senhora de Bethânia, da Congregação 

Rainha dos Apóstolos, situado em Loppen, na Bélgica, que ainda jovem chegou ao 

Brasil em 1964 e, com outras companheiras, deu início à fundação de uma unidade 

religiosa católica, no contexto das mudanças promovidas pelo Concílio Vaticano II 

(1962-1965). A pesquisa partiu de autores que retomam a biografia na perspectiva 

histórica, uma vez que estas vertentes teóricas contribuem para se traçar o perfil dos 

atores sociais, seus investimentos, sonhos, lutas, dedicação, particularidades, ao mesmo 

tempo em que iluminam o cenário da época em que se inscrevem as trajetórias dos 

biografados: 

A redescoberta da biografia remete principalmente a 

experiências no campo da história atentas ao ‘cotidiano’, a 

‘subjetividades outras’  por exemplo, a história oral, os estudos 

sobre a cultura popular e a história das mulheres. O desejo de 

estender o campo da história, de trazer para o primeiro plano os 
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excluídos da memória, reabriu o debate sobre o valor do método 

biográfico. [...] Contudo, entre o final dos anos 70 e começo dos 

80, atenção pouco a pouco se deslocou da atividade econômica e 

política do camponês para sua subjetividade e seu ‘vivido’. 60 

 

A partir das contribuições reflexivas desses autores, entre os quais, a historiadora 

Sabina Loriga, a pesquisa buscou construir a trajetória da madre fundadora do Mosteiro 

do Encontro, contextualizando sua história de vida, na conjuntura do tempo da fundação 

do convento, bem como conhecer as premissas que sustentam a espiritualidade 

beneditina e como se configurou essa experiência religiosa no lugar onde, efetivamente, 

se instalou uma nova célula monástica, atendendo ao cumprimento da Regra instituída 

pelo fundador, São Bento de Núrsia (480-570). 

Assim, a intenção de construir a biografia da prioreza beneditina exigiu, inicialmente, 

considerar os fundamentos que sustentam esse modelo de espiritualidade,61 uma vez 

que o esmero pessoal da biografada, na prática das virtudes inerentes à sua escolha 

vocacional, inviabilizou o uso dos depoimentos, como nos sugere a metodologia da 

história oral. Foram necessários alguns momentos de informalidade e de descontração 

para que ela esboçasse poucos aspectos de sua vida pessoal, desde que saiu da Suíça, 

onde nasceu, para viagem à Itália, durante o período da Segunda Guerra Mundial, 

passando por uma experiência na Espanha, momento em que leu sobre a espiritualidade 

monástica, a partir da obra “Cristo, o ideal do monge” de Dom Columba Marmion. 

Inspirada nesta obra iniciou seus estudos no Mosteiro de Nossa Senhora de Bethânia da 

Congregação Rainha dos Apóstolos, situado na cidade de Loppen, na Bélgica, unidade 

feminina fundada pelo abade, Dom Theodoro Neve destinada a atender as vocações 

religiosas femininas.  

O seu noviciado foi breve e logo se deu a profissão dos votos perpétuos. Com pouco 

tempo de vida consagrada, Madre Chantal saiu em missão na África onde, entre os anos 

de 1957 e 1962, na Cidade de Katuba, região de Lubumbashi, compartilhou com as 

aldeias africanas, o tempo difícil da descolonização e da busca da independência dos 

povos desse continente. Neste contexto, conviveu com as perseguições que os africanos 

empreendiam aos que consideravam herdeiros do sistema colonialista, o que se estendia 

também aos missionários. 

                                                             
60 LORIGA, Sabina. A biografia como problema. In: REVEL, Jacques.  Jogos de Escalas: a experiência da microanálise. Rio de 

Janeiro: FGV,1998, p. 225-226. 
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Na volta da África para a Bélgica, em tempos turbulentos da Guerra Fria e das grandes 

mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II, recebeu da Congregação Beneditina 

Rainha dos Apóstolos o convite/missão de emigrar para o Brasil e fundar uma unidade 

conventual feminina, em cumprimento aos programas conciliares, bem como aos 

propósitos de expansão dos ideais monásticos, considerando, prioritariamente, atender 

aos povos do continente latino-americano. Pergunta-se: como ela recebeu este convite e 

aceitou o desafio de se deslocar para um novo continente, sem conhecer a língua e os 

costumes dos povos, em tempos difíceis de profundas mudanças na sociedade? 

Recuperar a trajetória da vida de Madre Chantal e os desafios do tempo de sua vinda ao 

Brasil significa pensar a conjuntura do Pós-Guerra, marcada pelo fortalecimento das 

forças políticas do então capitalismo e socialismo; pelo racionalismo, cientificidade e 

progresso tecnológico; pelas manifestações socioculturais, evidentes nas mudanças 

comportamentais, no feminismo e na liberação sexual; pelo crescimento dos 

movimentos sociopolíticos dos países do então chamado Terceiro Mundo, entre os quais 

os que ocorriam nas comunidades cristãs e católicas. O Concílio Vaticano II, atento às 

exigências deste tempo, motivou suas lideranças a se inserirem na renovação eclesial e 

reafirmou sua doutrina, no sentido de retomar o papel da Igreja no mundo, revitalizar 

sua força no interior das sociedades, restaurando e atualizando suas bases tradicionais 

com o objetivo de atender aos apelos das massas e aos desafios contemporâneos. Em 

suas diferentes sessões, o Concílio Vaticano II motivou mudanças, já manifestadas pelas 

autoridades da Igreja, pelas paróquias e comunidades religiosas no combate à 

secularização dos costumes e na necessidade de se assumir um papel cristão diante dos 

problemas político-sociais daquele tempo  “Tratava-se de retomar o apostolado, 

abandonando-se práticas obsoletas que impediam as novas vocações. A renovação dos 

conventos, das congregações e das ordens religiosas visava restaurar os ideais dos 

fundadores”.62  

O conjunto desses propósitos motivou a vinda das monjas ao Brasil para a fundação do 

Mosteiro do Encontro no Paraná63, evidenciando o empenho de jovens mulheres no 

serviço da Igreja em tempos de tantas contestações seculares, marcadas pelo viés das 

conquistas femininas, sobressaindo, dessa maneira, a experiência das religiosas em 

busca da permanência da tradição católica com foco na vivência da espiritualidade 

beneditina no mundo ocidental. 

                                                             
62 BUENO, Wilma de Lara. Enamoradas do sagrado: monjas do Mosteiro do Encontro, 1964-1999. Tese (Doutorado em História). 

Faculdade de Ciências Humanas Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, p. 219. 2008. 
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 Assim, a pesquisa parte do estudo da documentação do Mosteiro do Encontro, desde 

seus primeiros registros e evidencia a preocupação da prioreza e de suas companheiras 

em ajustar as exigências do Concílio à realidade que deveriam assumir com a fundação 

do Mosteiro no Brasil  “Survient le concilie Vatican II. Un vent nouveau souffle sur 

l´Eglise. Jean XXIII lance un appel en faveur de l´Amérique Latine. La congrégation de 

Mére-Chantal lui demande d’ aller fonder un monastère au Brésil. Accompagnée de 

deux autres souers, ele vient à Curitiba em 1964”.64 Ou nas palavras da fundadora, 

Madre Chantal: 

Em 1960, o Papa João XXIII lançou um apelo em favor da 

América Latina para a fundação de comunidades 

contemplativas. Em resposta a esta urgência, nosso Capitulo 

Geral de 1963 votou a fundação que foi pedida a Roma com o 

nome de Mosteiro São José. É sob este patrono que as 3 

fundadoras receberam a cruz de fundação e embarcaram no 

cargueiro Lufira da companhia marítima belga e atravessaram o 

Oceano de Antuérpia à Santos durante 24 dias.65 

 

 Nesta perspectiva, Madre Chantal e suas companheiras atenderam ao apelo do papa 

João XXIII de fundar, no Paraná, a primeira unidade conventual feminina beneditina. 

Esta iniciativa se articulava também com os propósitos do abade Dom Theodore Néve, 

que anunciavam, desde o final do século XIX,66 a profunda modificação que ocorreria 

com a vida conventual: as religiosas, outrora enraizadas em suas clausuras, deveriam 

também se colocar à disposição de se deslocar para outros lugares para atuarem em 

diferentes setores da vida em sociedade:  

Tratava-se, pois, de reconhecer, no século XIX, o compromisso 

do monarquismo com a evangelização missionária, vinculando-a 

aos diferentes aspectos da vida em sociedade: exigências 

educacionais, intelectuais, industriais, hospitalares, sem perder 

sua obrigação primeira que seria a vivência da Regra de São 

Bento.67 

 

O estudo das Crônicas e dos Anais conservados no acervo do Mosteiro do Encontro 

                                                             
64 TURBEG, Michel; GAUTHIER, Bernard Claude. Amérique du Sud: helvétiques tropiques, s.d. n.p. 

65 CHANTAL. Mosteiro do Encontro. Disponível em:<http://www.mosteirodoencontro.org.br/index.php/o-mosteiro/o-encontro> : 

Acesso em 20 ago 2018. 

66 No Brasil, no final do século XIX, ocorreu a vinda de um grande número de congregações femininas que se dedicaram ao ensino. 

Também em outras igrejas foi notável o número de missionários que se lançavam em terras distantes para levar a religiosidade aos 

povos nativos. Eliane Moura da Silva trata do tema evidenciando que as missionárias, ao levar o propósito de converter o Outro, 

trouxeram o estrangeiro para dentro si. 

67 BUENO, Wilma de Lara. Enamoradas do sagrado: monjas beneditinas do Mosteiro do Encontro, uma história de vida, desde 

1964. Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná, 2010, p. 23. 

http://www.mosteirodoencontro.org.br/index.php/o-mosteiro/o-encontro
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evidencia as cinco décadas de trabalho da fundadora e das religiosas68 na implantação 

das inovações procedentes das determinações conciliares e na atualização dos preceitos 

do fundador em consonância com as exigências dos novos tempos da Igreja que 

motivavam as mulheres a trazer referências para a vida na clausura, entre as quais: um 

diálogo mais próximo com as comunidades de Mandirituba e com as famílias das 

cidades próximas; a incorporação de um trabalho industrializado na produção das 

geleias de frutas tropicais; a renovação dos rituais em cumprimento com a Liturgia das 

Horas, sem, contudo, se distanciar dos preceitos do fundador que se configuram na 

observação da Regra de São Bento, expressa nas palavras ore et labore.  

Na recuperação da trajetória de vida conventual de Madre Chantal constatou-se que as 

religiosas realizaram um conjunto de empreendimentos tanto no plano material, com a 

ampliação do espaço e sua multiplicação, uma vez que desde 1989 existe uma nova 

unidade em Itacoatiara, no estado do Amazonas; bem como no plano espiritual, pois a 

comunidade vem motivando a adesão de um público jovem que manifesta sua vocação 

em trabalhos comprometidos com a espiritualidade monástica. Além disso, ao longo 

desses anos, o Mosteiro do Encontro vêm somando simpatizantes em torno de escolhas 

relacionadas à vida simples, contatos frequentes com a natureza, alimentação saudável e 

hábitos religiosos contemplativos o que contribui para fortalecer os laços que 

tradicionalmente, os mosteiros mantêm com as cidades. Nesta abordagem, constata-se 

igualmente, o percurso de mulheres que articulam iniciativas pessoais com 

empreendedorismo, espiritualidade, vivência comunitária e realização pessoal.  

 

Palavras-chave: Mulheres. Vida religiosa. Convento. Biografia. 
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Eixo 03. 

Religião: Comunicação e Política 

 

Este eixo temático agregará as pesquisas sobre religião e comunicação nas mais 

diferentes áreas de conhecimento e recortes temporais, que se ocupam a analisar as 

suas mais diversas temáticas: o uso dos meios de comunicação (impressos, 

audiovisuais, imagéticos, digitais, musicais) por parte de instituições religiosas para 

reforçar sua comunicação e instrução interna, para realizar propaganda, 

evangelização, proselitismo, e/ou para se inserir em amplos debates na esfera pública; 

a utilização de símbolos, imaginários e discursos religiosos por meios de 

comunicação seculares para fins de instrução, entretenimento e informação; e os usos 

que os mais variados agentes religiosos (lideranças e fiéis) realizam dos meios de 

comunicação, religiosos e/ou seculares, tanto para estreitar laços com sua tradição 

religiosa, reforçando identidades e sentimentos de pertença; quanto para questioná-la 

ou reelaborá-la, assim como para atacar outras tradições, ou mesmo para estabelecer 

diálogo inter-religioso. Assim como sobre a interferência da religião na esfera 

pública, tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista institucional, indagará 

como e em que sentido as sensibilidades religiosas reivindicam um lugar no espaço 

secular, seja para interditar ou para promover determinadas práticas. 
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VIS UNITA FORTIOR: A ESCRITA MILITANTE DE AMELIA RODRIGUES NAS 

PÁGINAS DO JORNAL A UNIÃO NA DÉCADA DE 1910 

 

Ana Paula Vosne Martins69 

“Tendes uma missão gloriosa! Deus vos há escolhido para como soldados de uma 

milícia sagrada levantar ao alto das ameias o estandarte da boa imprensa. (...) No Brasil 

há pelo menos um diário católico. A União é a estrela polar que indica ao Brasil o 

alvorecer da imprensa católica; que ela vai difundir-se, espalhar-se e florescer. Outros 

virão animados com seu exemplo, suprirão suas lacunas com a união de vistas e de 

esforços, constituirão a força benfazeja na prosperidade da Pátria, no engrandecimento 

da Religião santa do Calvário!” Monsenhor Marianno Antonio Velasco Molina, 

discurso por ocasião da bênção da rotatória do diário católico A União, em 12/05/1905 

(A União, 13 de maio de 1905, p.2)  

Fundado em 01 de janeiro de 1905 o jornal A União se engajava com firme decisão nos 

propósitos de consolidar no Brasil uma imprensa católica sob condução laica em estreita 

sintonia com as diretrizes clericais de romanização e fortalecimento da Igreja Católica 

no país. Seu fundador foi o médico e político mineiro Antonio Felício dos Santos (1843-

1932), um positivista e republicano de primeira linha que se converteu ao catolicismo 

em 1897, passando a partir de então a ser uma das principais lideranças católicas laicas 

na cidade do Rio de Janeiro, com intensa e atuante participação nos processos de 

organização do Círculo Católico e do Centro e da Liga da Boa Imprensa, criados na 

década de 1910. A União foi um jornal com longa duração e contou com a participação 

assídua de intelectuais e religiosos que escreviam artigos e notas sobre os mais diversos 

assuntos pelos quais afirmavam a perspectiva católica, orientando o público leitor em 

meio a tantas incertezas e inverdades propagadas pela “má imprensa”, a saber, a 

imprensa liberal e indiferente à religião. Ao realizar pesquisa sobre a militância católica 

feminina neste cenário de arregimentação laica no Brasil percebi que os estudos 

disponíveis trataram preferencialmente da atuação de homens intelectuais e de 

religiosos que se destacaram pela militância escrita e associativa, como se esta 

militância fosse exclusivamente intelectual e masculina. As trajetórias de duas 

militantes católicas muito atuantes no começo do século XX, Stella de Faro e Amelia 

Rodrigues, abriram-me as páginas do jornal A União e de mais duas publicações 

cariocas da mesma época, A Cruz e Apostolado das Filhas de Maria no Brasil nas quais 
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foi possível perceber a extensão do projeto de recristianização e de mobilização 

católica, do qual as mulheres foram estimuladas a participar. Geralmente mais 

associadas às práticas devocionais ou de caridade, algumas católicas brasileiras tiveram 

uma participação de caráter militante, ou seja, um modo de ser católica que enfeixava as 

dimensões espirituais e devocionais individuais com a ação coletiva. Esta “cultura do 

agir” católico, conforme terminologia usada pelo historiador português Antônio Matos 

Ferreira, contou com a participação determinada das mulheres nas diversas associações 

católicas, na organização paroquial e no apoio aos movimentos religiosos de massa, mas 

também no que então se chamava de ação social. Entre as tantas frentes desta ação dos 

católicos no mundo sob a estrita observância da hierarquia eclesiástica, as mulheres 

foram chamadas a atuar preferencialmente nas atividades de cunho devocional, em 

campanhas pela defesa da moral e dos bons costumes, agindo com vigilância e zelo 

católicos particularmente sobre os espetáculos públicos e as publicações de jornais e 

revistas, mas também na denúncia e correção de comportamentos escandalosos e da 

moda feminina. Outras duas frentes importantes da militância feminina foram a ação 

social caritativa e a propaganda católica. Nesta comunicação de pesquisa será analisada 

a ação feminina por meio da propaganda católica com enfoque na escrita militante de 

mulheres que estiveram comprometidas com o projeto católico de recristianização da 

sociedade brasileira, recorrendo à escrita como forma não só de divulgar os preceitos e 

os valores cristãos, mas também instar as mulheres a se engajar na ação social católica, 

estimulando um modo ser católica que ia além das orações e das práticas rituais e 

religiosas. Em sua primeira década o jornal A União não deu muito espaço para a 

arregimentação feminina, publicando esporadicamente algum artigo sobre as boas 

práticas da feminilidade como a fé, a obediência e a caridade, ou textos como a 

conferência de Antonio Felício dos Santos proferida no Círculo Católico com o tema “A 

psicologia feminina”. Também se deu destaque para algumas escritoras católicas, 

divulgando a boa imprensa por meio dos seus livros, entre elas Ancilla Domini, Amelia 

Rodrigues e Stella de Faro. Poucos foram os artigos escritos por mulheres na primeira 

década deste jornal, exceção feita a Ignez Serrano, escritora, poeta e colaboradora do 

jornal, uma combatente da boa imprensa como o jornal a apresentava nas várias 

homenagens a ela prestadas. A partir de julho de 1916 o jornal criou a Seção Feminina 

sob os cuidados de Vera Maria, neta de Antonio Felício dos Santos, cujas credenciais 

eram atestadas pela educação católica, pela participação na União Pia das Filhas de 

Maria de Santa Teresa, pelo estilo elegante da escrita, por dominar a pintura e a leitura 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

123  

em francês e italiano. O objetivo da Seção Feminina e de Vera Maria era chamar à boa 

vontade “as senhoras católicas, fazendo-as interessar-se pela boa imprensa e 

trabalhando, trabalhando sempre no sentido de reunir à sua volta tantas forças esparsas e 

descobrir tantas vocações ocultas.” (A União, 8/10/1916, p.1) Talvez faltasse à jovem 

Vera Maria o ímpeto dos combatentes, algo que se observa quando esta seção do jornal 

passou para as mãos da professora e escritora sertaneja baiana Amelia Rodrigues, em 

1919. A partir de então nota-se que a seção ganhou um tom diferente, um tom militante, 

que fora esboçado por Vera Maria, mas desenvolvido com muita veemência por Amelia. 

Seus textos são longos, bem articulados e combativos, procurando convencer as leitoras 

do jornal que elas precisavam abandonar a atitude passiva e sair da penumbra onde 

sempre estiveram. Os novos tempos exigiam uma nova atitude de todos os católicos e 

em particular das mulheres católicas, que deveriam se tornar milicianas de um combate 

melhor “porque visam as almas imortais e não os corpos perecedouros e enxugam 

lágrimas ao invés de as provocar, elas lutam e lutam sem tréguas, contra o espírito do 

mal infiltrado e dominante na sociedade.” ( A União, 2/3/1919, p.2) Amelia Rodrigues 

foi uma destas milicianas que ela tanto admirava quando se referia ao movimento 

católico feminino internacional e ao vasto campo ao qual as mulheres deveriam se 

dedicar, entre eles a imprensa. Como escritora reconhecida que era e professora Amelia 

Rodrigues considerava a escrita um importante campo de combate católico, no qual 

demonstrou maestria no manejo das palavras, com seu estilo combativo e militante que 

oscilava entre o convencionalismo, o sentimentalismo e a ironia. O objetivo desta 

apresentação é apresentar a escrita militante de Amelia Rodrigues, bem como 

referenciar outras escritoras católicas que como ela tiveram importante papel no 

combate católico num mundo cujas mudanças pareciam cada vez mais ameaçadoras 

para uma visão de mundo conservadora.  

 

Palavras-chave: escrita; imprensa; militância feminina; catolicismo; Amelia Rodrigues 
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ASPECTOS DA REFORMA NO DIÁLOGO INTERRELIGIOSO A PARTIR DO 

CONCÍLIO VATICANO II 

 

Allan Junior Silva70 

Karen Freme Duarte Sturzenegger71 

 

O pluralismo religioso tornou-se um inevitável desafio com desdobramentos que devem 

ser refletidos, e para a Igreja Católica, urge fazer uma leitura teológica acerca desse 

fenômeno, principalmente no que concerne ao seu papel em meio a tantas esferas de 

afirmação do sagrado. A Igreja se propôs, desde o Concílio Vaticano II, ao diálogo 

inter-religioso como meio de recíproca compreensão, estima, diálogo e cooperação. 

Analisando as posições mais comuns em relação ao assunto, sobretudo nos documentos 

conciliares e papais mais relevantes, o presente trabalho visa considerar aspectos com 

nuance de reforma no concernente ao diálogo com outras religiões.  

A democratização das sociedades tende a considerar todos os sujeitos religiosos como 

legítimo, aumentando assim, a indagação acerca da hegemonia da salvação por parte 

dos credos e tencionando criar modos indiferentistas de analisar o fenômeno religioso. 

Por outro lado, a Igreja se depara com o desafio de manter-se fiel a sua identidade e sua 

missão de anunciadora da salvação. Como outrora, a máxima “fora da Igreja não há 

salvação” reafirmada tantas vezes, parece dificultar e desfavorecer sua posição no 

contexto do diálogo com outras religiões. 

A questão exige uma maior reflexão no tocante às condições em que se propõe o 

diálogo e, ainda mais, na real consideração do que há de distinto em cada um. Nesse 

intento, a Igreja procura esclarecer qual seu papel mediante o contexto que se impõe 

sem obscurecer seu próprio mistério. Há partidários da opinião de que essa função não é 

pertinente a Igreja, e de sobremaneira, deveria reafirmar uma eclesiologia exclusivista, 

fundamentada numa autossuficiência hermenêutica e excludente. Afirmam que toda 

tentativa de transpor essa barreira é desvirtuação e profanação do magistério. Há 

também os integrados que variam suas posturas de acordo com a leitura teológica que 

conjecturam. No entanto, qual o real significado do diálogo inter-religioso a partir do 

Concílio Vaticano II? 

Dentre tantos documentos da Igreja, sobressai o Diálogo e Anúncio, como um grande 
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norte para se seguir, entretanto, não podemos deixar de apreciar os gestos, atitudes e 

acontecimentos que favoreceram o progresso de aproximação da Igreja aos adeptos de 

outras instituições religiosas. Alguns comentários de teólogos auxiliam nessa reflexão e 

nos esclarecem sobre as perspectivas vigentes na mesma. 

O diálogo inter-religioso navega em dimensões variadas, entretanto, convém precisar 

onde está sua maior contribuição para o povo de Deus e para toda a humanidade. O que 

nos impele então é a necessidade de localizar a validade do diálogo enquanto práxis e 

parte da missão da Igreja. 

Num mundo plural e de sociedades ricas em suas diversidades, se faz desafiante 

encontrar modos e condutas condescendentes para subscrever relações ponderadas. Em 

tempos de rápidas transformações, o próprio termo que infere “globalização” é 

revisitado a cada tempo para se refletir o que diz respeito às relações interculturais e 

sistemas identitários. 

É notável que o cristianismo nunca desejasse fugir à pergunta sobre a sua autenticidade 

como religião verdadeira. Ao contrário, a sentença “Extra Ecclesiam nulla salus” é 

recordada constantemente. Isso de alguma maneira satisfaz e ofende, pois mediante 

asseveração da encarnação de Deus para participar da nossa história, torna-se 

substancialmente impossível escapar de um discurso exclusivista. 

No entanto, a Igreja deve ser preocupar com a linguagem em que essa ilação é 

transmitida para aqueles que não nasceram cristãos? Pode parecer apenas um problema 

interpretativo, entretanto, este questionamento reclama uma resolução anterior às 

dimensões metafísicas, pois se trata de uma realidade também com desdobramento 

antropológico: existem verdade e salvação para quem não conheceu o cristianismo? 

A Igreja Católica se situa como responsável na missão de promover a unidade e a 

solidariedade entre os povos. Não obstante seus parâmetros distintos, ela demarcou 

nova via de relação com o mundo a partir do Concílio Vaticano II, reorientando sua 

perspectiva e critérios para a mesma. Prova disso foi a criação de uma secretaria só para 

os não cristãos, passo importante para o contexto emergente. 

Conforme o Decreto Ad gentes, a própria Igreja sempre desejou verificar em quais 

circunstâncias há verdadeira conversão e se a mesma satisfaz critérios válidos. Por conta 

disso, determinadas atitudes podem e devem ser revistas, pois não corroboram para o 

seu Ministério de transmissão da Boa Nova:  

A Igreja proíbe severamente toda coação ou insistência demasiada que obrigue, leve ou 

atraia as pessoas para a fé, com a mesma energia com que condena corajosamente todas 
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as ameaças que tendam a afastar as pessoas da fé. (AG, n.13) 

O espírito conciliar visa dessa forma, caracterizar a via da interação sadia como ação 

inerente ao Cristão num diálogo sincero e paciente, onde eles procuram conhecer 

àqueles com que convive. O aferido assume uma maior perspectiva na Constituição 

dogmática Lumen Gentium, a qual afirma que toda pessoa sincera de coração e que 

busca a Deus e sua vontade, pode obter a salvação (LG n.16). Aqueles que, sem culpa, 

ainda não conhecem a Deus não deixam de serem assistidos pela providência que os 

prepara e os coloca em movimento para a Verdade. Não obstante isso, nunca se deixou 

de afirmar que a salvação destes estaria de alguma maneira referenciada a Igreja que se 

estende, transcende todos os tempos e limites, como princípio de unidade (LG n. 9) e 

sacramento da salvação universal (AG n.1). 

Essa nova sensibilidade dialogal para com os que não são católicos lhes confere nova 

posição na eclesiologia a partir do Vaticano II. Segundo a Constituição pastoral 

Gaudium et spes, todos os que lutam pela promoção de valores intrínsecos a Igreja e em 

consonância com a vontade divina “promovem igualmente a comunidade eclesial no 

que ela depende do auxílio externo, que é muito importante” (GS n. 44).  

Apesar de considerarmos como um “grande passo dado” dentro de uma perspectiva 

eclesiológica para o mundo pluralizado, ainda é imperativo reconhecer que os avanços 

no diálogo inter-religioso estão apenas “engatinhando” para um real “diálogo sincero, 

que nos torne dóceis e prontos em realizar os impulsos do Espírito” (GS n. 92). 

Observemos alguns documentos eclesiais que contribuíram para este movimento e a 

opinião dos três últimos papas: 

De maneira singular, se destaca quatro Exortações Apostólicas pós-sinodais em que 

João Paulo II desenvolve o diálogo inter-religioso em seu pontificado: 

Ecclesia in Africa; Ecclesia in America; Ecclesia in Asian ;Ecclesia in Oceania 

Entretanto, foi na carta encíclica Redemptores Missio que se frisou a força do mandato 

missionário de Cristo às outras confissões: dificuldades diversas enfraqueceram o 

dinamismo missionário da Igreja ao serviço dos não cristãos e isso é um fato 

preocupante (n. 2). A missão Ad gentes deve cumprir com seu anúncio kerigmático 

tendo também em vista o diálogo com outras religiões. Este é como um método de 

mútuo enriquecimento e como parte de sua expressão para os outros povos. Deus quer 

atrair todos os povos e se torna presente de muitos modos, mas a Igreja deve comunicar 

a plenitude de seu amor (n. 55). 

Mas João Paulo II iria surpreender mais: por ocasião do Ano Internacional da Paz, da 
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ONU, convidou representantes de diversas religiões para um encontro em Assis em 

outubrode 1986. Tal ato foi uma provocação para a mudança de mentalidade não só da 

Igreja, mas para o mundo todo. A oração pela paz na dimensão espiritual acende uma 

chama, por excelência universal e, com isso, também conclama todos os povos para 

uma responsabilidade comum com o mundo e com a criação toda. O próximo encontro 

da paz ainda no seu pontificado se daria no ano de 2002. 

Apesar de ter um curto pontificado, não foi menos notável sua ação dialogal, ao 

contrário, rendeu 188 pronunciamentos ao longo de apenas sete anos de pontificado. 

Bento, entretanto, está disposto a aprofundar o assunto até suas últimas consequências. 

Em sua encíclica Caritas in veritate critica duramente o relativismo religioso e a falta de 

discernimento adequado e sugere que, sobretudo, os líderes políticos devem estar 

atentos ao real contributo que cada crença pode oferecer à sociedade tendo a verdade 

como base (n. 55). Todavia, em Deus caritas est chama a atenção para o Estado não 

obrigue religião alguma e, por sua vez, garanta a liberdade religiosa dos cidadãos (n. 

28). 

Seu recente pontificado está repleto de ações gestuais que corroboram para uma Igreja 

mais aberta e disponível. Sua carta encíclica Evangelii gaudium é prova disso  “Uma 

atitude de abertura na verdade e no amor deve caracterizar o diálogo com os crentes das 

religiões não cristãs, apesar dos vários obstáculos e dificuldades, de modo particular os 

fundamentalismos de ambos os lados” (n. 250). Francisco está disposto a partir para o 

diálogo, mas antes, reconhecendo a própria realidade que nos cerca, pois ambos os lados 

precisam encontrar um meio termo. É responsabilidade de ambos se empenhar por essa 

condição necessária para a paz. 

Ainda na Evangelii gaudium Francisco ensina que o diálogo é em primeiro lugar uma 

conversa sobre a vida humana, uma partilha de alegrias e penas, e o esforço para isso 

pode ter significado de amor pela verdade (n. 250). Não diferente de seus antecessores, 

Francisco salienta que um sincretismo de conciliação não passaria de um totalitarismo e 

que “a verdadeira abertura implica conservar-se firme nas próprias convicções mais 

profundas, com uma identidade clara e feliz” (n. 251). Também não tem serventia 

nenhuma uma abertura diplomática que aceite tudo de maneira deliberada apenas com 

fins de evitar conflito. Da mesma forma, não se deve privatizar a consciência e o direito 

de expressar a religião, pois isso seria mais uma forma de marginalização e 

discriminação.  

A conjugação da abertura, diálogo e sensibilidade para com os valores positivos 
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encontrados nas demais religiões pressupõem a consciência da integralidade da própria 

fé. Para que haja então uma teologia cristã das outras religiões, sugere-se que ela seja 

cristocêntrica a partir da extensão cósmica da ação salvífica do Cristo.  

 Emerge assim a resposta profunda e generosa como via para a salvação. Nem todos os 

que são presenteados com dons acabam por corresponder e serem fieis a estes.  

Se tomarmos a Igreja em seus pormenores rituais, doutrinas e etc., reduzimos e, em 

muito, seu significado. Ela é o corpo do qual Cristo é a cabeça (CIC 789). No que 

concerne ao diálogo e as relações, salta a vista a Igreja como aquela que seguindo seu 

Mestre, é servidora de toda humanidade  “Dependendo das circunstâncias, a Igreja 

pode, e em certos casos deve, suscitar iniciativas em favor de todos...” (GS 42). 

A Igreja também é peregrina (DV 7) enquanto dentro dos limites da história, e por isso, 

deve caminhar ela também para o sacrifício em favor de muitos. O discipulado 

pressupõe não uma superioridade em relação ao outro, mas um dever para com este. 

Fora disso, qualquer outra certificação de ser “membro” da Igreja seria apenas em vista 

de uma salvação por causa de um “status” vazio. 

 

Palavras-chave: Diálogo. Concílio Vaticano II. Anúncio. 
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O LUGAR DO OUTRO:RELEITURAS DO GÊNESIS 19 A PARTIR DA ANÁLISE 

DE ILUSTRAÇÕES FEITAS POR ROBERT CRUMB (2009)72 

 

Beatriz Martins de Castro73 

 

O presente resumo expandido deriva de um trabalho monográfico, confeccionado pela 

mesma autora, com orientação da professora Dra. Karina Kosicki Bellotti. Nesse 

trabalho, foi utilizado como fonte primária o livro “The Book of Genesis Illustrated by 

Robert Crumb” (2009), o qual é uma história em quadrinhos ( Q) que traz o primeiro 

capítulo da bíblia hebraica com seu texto praticamente intacto, mas com desenhos que o 

acompanham e complementam. 

Nos anos seguintes à Segunda Guerra, por mais que as HQs apresentassem bastante 

popularidade nos Estados Unidos, não eram enxergadas, em geral, de maneira séria, 

sendo entendidas especialmente como um produto de cultura de massa essencialmente 

infantil (MAZUR; DANNER, 2014, p. 11). Justamente por essa característica, temia-se 

as influências negativas que os quadrinhos poderiam ter em seu suposto público, o que 

acabou fazendo com que, em 1954, a indústria de quadrinhos instituísse uma espécie de 

código auto-regulatório, o Comics Code Authority. Isso ocorreu especialmente após 

críticas feitas por psiquiatras e audições na Suprema Corte sobre o poder que as HQs 

teriam em influenciar atitudes de delinquência entre as crianças e adolescentes (ibidem, 

p. 14). O Comics Code Authority proibia a representação de temas como uso de drogas, 

sexo, violência excessiva, atividades criminosas e “horror” nos quadrinhos (NYBERG 

in: McLAUGHLING, 2005).  

A partir dos anos 1960, contudo, houve uma espécie de revolta cultural no meio das 

HQs, e autores da América e do mundo responderam de diferentes formas em sua 

produção, geralmente direcionada a públicos adultos. Em 1968, Robert Crumb e sua 

esposa da época, Dana Morgan, executaram o que seria o início do movimento 

underground de quadrinhos: começaram a vender os primeiros exemplares da revista 

Zap, em São Francisco. Essa revista trazia desenhos escandalosos e sem censuras, o que 

acabou atraindo diversos moradores da cidade, em especial os que se alinhavam com o 

movimento hippie. Aos poucos, o movimento cresceu e mais exemplares de Crumb e 
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outros artistas passaram a ser vendidos nas chamadas head shops – “lojas que vendiam 

acessórios para uso de drogas e pôsteres de rock psicodélico”– e se firmou um rentável 

ciclo que envolveu por décadas “impulso criativo, um público receptivo e uma rota de 

distribuição” praticamente fixa (MAZUR; DANNER, op. cit., p. 23).  

Crumb, considerado o “pai” do movimento underground ou a “voz” mais marcante do 

mesmo, optou por resgatar o estilo exagerado de autores das décadas de 1920 e 1930, 

expressando em suas obras provocativas não apenas temáticas de humor, sátira, 

desespero, frustração e alienação mas, também, sua própria personalidade e aspectos de 

sua vida; Crumb foi, frequentemente, o personagem principal dele mesmo, que expunha 

“as facetas mais embaraçosas de sua personalidade e de sua psicologia” (ibidem, p. 24).  

Em 2009, já algumas décadas após o início de sua carreira nesse meio, Crumb lançou 

The Book of Genesis, no qual, como anteriormente afirmado, se dedicou a reproduzir 

com o máximo de fidelidade possível o texto bíblico, fazendo alterações em poucos 

trechos deste; além disso, deixou clara sua visão em relação à Bíblia, a qual seria, para 

ele, um livro escrito por homens e não por Deus, mas que nem por isso deixa de ter 

grande importância coletiva e mesmo histórica para as sociedades da qual ela faz parte, 

direta ou indiretamente. Crumb afirmou, também, que sua intenção é “apenas ilustrar”, 

não satirizar ou ridicularizar o livro sagrado com o qual estava lidando. 

O livro do Gênesis – e também o livro de Crumb – é dividido em 50 capítulos, mas por 

questões temporais e pragmáticas, na confecção da monografia que originou este 

resumo, foram escolhidos apenas três deles para análise. Em primeiro lugar, tendo em 

vista que Robert Crumb foi não poucas vezes criticado, dentro e fora do meio dos 

quadrinhos, por sua misoginia (MAZUR; DANNER, 2014), surgiu a intenção de tecer 

um capítulo que desse destaque a suas personagens femininas e como elas foram 

trabalhadas na obra analisada. Por isso, um dos capítulos da monografia tratou das 

ilustrações referentes a Gênesis 2 e 3, ou à história de Adão e Eva.  

Todavia, este resumo se foca particularmente no outro capítulo analisado, onde é 

abordada a história da destruição de Sodoma, narrada em Gênesis 19, a qual foi 

selecionada por apresentar, talvez, as ilustrações mais impactantes do The Book of 

Genesis. Estas são comparadas com diversas teorias acerca dessa história e da polêmica 

envolvendo os dizeres da Bíblia e a homossexualidade. 

Ao usar histórias em quadrinhos enquanto fontes históricas, vemos que é necessário 

compreender e, mais do que isso, investigar as implicações do que as mesmas trazem 

em seus textos, balões de fala e desenhos, localizando sua realidade de produção e 
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veiculação, sua época, o que se pretendia passar ou não passar com estas e percebendo 

as transparências e intenções de seus autores e/ou editoras. As HQs como fontes 

“atendem aos novos apelos de uma historiografia crítica que tem por ponto de partida as 

inquietudes da Escola dos Annales diante de novos questionamentos que as fontes 

tradicionais não conseguiriam suprir em respostas” (LIMA, 2014, pp. 18-17).  

Por suposto, não foi desde os primórdios da História enquanto ciência que as HQs 

foram pensadas e/ou aceitas como um objeto a ser estudado com validade acadêmica. 

As produções nesse sentido, no século XXI, ainda não podem ser consideradas 

numerosas. Como pontua Leandro G. S. de Omena, “a historiografia já está mais 

receptiva acerca destas novas metodologias a serem apropriadas pelos historiadores, 

todavia, a produção teórica relacionada aos temas e fontes ligadas à arte seqüencial 

ainda é muito escassa” (OMENA, 2011).  

Isso, de fato, não diminui a validade acadêmica da análise histórica de HQs. No 

presente trabalho, pretendemos utilizá-las como fonte de imagem, texto e reflexão 

acerca das representatividades possíveis da religião e de um livro tão antigo quanto a 

Bíblia em pleno século XXI, com raízes criativas que suscitam muito da história 

cultural dos Estados Unidos desde os anos 1960-1970. 

Portanto, o que se buscou no trabalho monográfico que deu origem ao presente resumo 

expandido foi entender, de fato, como o texto bíblico foi construído, apropriado e re-

apropriado ao longo do tempo (RICHES, 2016) e como as imagens visuais, voltadas ou 

não à religião, existem como forma de testemunho e material histórico – não neutro - 

que torna possível compreender a época e as mentalidades prováveis daqueles que as 

produziram, de acordo com sua intenção, divulgação, técnica, entre outros fatores 

(BURKE, 2004). 

No que tange ao Capítulo 19 do livro do Gênesis, o qual se refere à história da 

destruição da cidade de Sodoma e das demais “cidades da região de planície” (Gen. 

19.25), buscou-se entendê-lo em duas vias principais: em primeiro lugar, como o 

mesmo tem sido lido e, em segundo, como Robert Crumb, na fonte, o ilustrou.  

É importante ressaltar que foram utilizados como apoio os argumentos de alguns 

autores, mas a discussão e a polêmica acerca do capítulo 19 do livro do Gênesis não se 

encerram com estes. 

O argumento de William John Lyons (2002), relembrando a passagem de Gênesis 

13.11-13 na qual Ló chega a Sodoma, é de que ele, mesmo vindo de fora (enquanto 

estrangeiro), já estava sendo assimilado à cidade em Gênesis 19. Todavia, 
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diferentemente dos outros moradores, Ló segue o que dele era esperado e oferece abrigo 

aos viajantes que chegam até ele neste capítulo; o fato de isso não ter sido feito por mais 

ninguém contribui, na visão de Lyons, para construir uma ideia do (mau) caráter dos 

habitantes de Sodoma, mas não relacionado a uma suposta homossexualidade e sim ao 

não seguimento do protocolo da hospitalidade. Outra questão levantada por Lyons é a 

do gênero das pessoas fora da casa - isso porque estas são nomeadas frequentemente 

como “os homens de Sodoma” (the men of Sodom) ou “as pessoas” (the people), 

deixando aberto o significado quanto a tratar-se de homens ou seres humanos em geral. 

Além disso, Lyons entende que o crime a ser criticado na história é o de estupro, não 

importando qual gênero poderia ser violentado caso os habitantes de Sodoma não 

fossem impedidos de cometê-lo. 

Em análise similar, Patrick Vandermeersch (In: NOORT; TIGCHELAAR, 2004) segue 

a ideia de que os habitantes de Sodoma gostariam de “conhecer” os visitantes de 

maneira literal, não sexual – leia-se, saber quem eles eram e quais eram suas intenções. 

De acordo com esse raciocínio, a associação da história de Sodoma com a 

homossexualidade não seria original ou intencional, mas resultado de interpretações e 

épocas posteriores (ibidem, pp. 155-156). Outra análise exposta por Vandermeersch é 

aquela que enxerga o pecado de Sodoma como o desejo dos habitantes de relacionar-se 

com os mensageiros de Deus para que se tornassem, eles mesmos, deuses. Aqui também 

se argumenta que a associação específica com a homossexualidade teria nascido 

posteriormente, possivelmente em repressão a práticas entre os homens que viviam 

juntos em monastérios no século XI (ibidem, pp. 160-163). 

Percebemos, ao escrever em 2016 o trabalho que gerou esse resumo, que Robert Crumb, 

em The Book of Genesis, em nenhum momento faz menção à sexualidade específica 

dos moradores de Sodoma. Desde a primeira vez em que são mencionados enquanto 

pessoas de índole duvidosa, já no capítulo 13 do Gênesis, vê-se homens praticando 

violência, mas não atos sexuais – a única cena de sexo ilustrada por Crumb no capítulo 

19 é aquela que mostra o incesto entre Ló e suas filhas, ao final da passagem (e é, 

portanto, heterossexual).  

O gênero das pessoas residentes em Sodoma, contudo, muda de acordo com o trecho da 

narrativa ilustrada por Crumb. Nas cenas em que eles estão ao lado de fora e tentando 

entrar na casa de Ló, são ilustrados enquanto homens exclusivamente. Não obstante, 

quando Sodoma é destruída, figuras femininas aparecem nas ilustrações.  

Ao afastar-se o mínimo possível do texto bíblico, portanto, Crumb, já no século XXI, 
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contribuiu (indiretamente) para a interpretação de que não há, originalmente, nenhum 

indício de homossexualidade enquanto pecado nos habitantes de Sodoma, e que essa 

interpretação (e condenação) advém de leituras posteriores.  

Quanto ao atual estado das discussões sobre homossexualidade e hospitalidade, 

convém, ainda, lançar atento olhar aos discursos de outros autores74. 

Jacques Derrida (2000), por exemplo, entende que o estrangeiro (o outro) é aquele que 

coloca questões temerosas ao logos estabelecido; ademais, o direito de hospitalidade 

fornecido a um estrangeiro seria oferecido, em geral, a partir do momento em que se 

aceita e acolhe o outro, fornecendo a ele um nome, um status e um lugar (a casa de uma 

família, por exemplo) – tal qual o texto bíblico e Crumb retratam Ló fazendo e os 

demais habitantes de Sodoma, não.  

Nesse sentido, é interessante notar também que, para autoras como Miriam Adelman 

(In: MISKOLCI; PELÚCIO, 2012), o homossexual assume diversas vezes o espaço de 

“minoria” ou de “outro” nos discursos históricos, mas que isso começou a mudar com a 

emergência das teorias feminista, queer e pós-colonial. De acordo com ela, o status de 

“outro” emerge do cruzamento entre diversas relações humanas (de gênero, sexualidade, 

classe e raça) e o intenso fluxo contemporâneo de pessoas, bens e discursos pelo mundo 

acaba sendo produto de forças históricas, sociais e econômicas que ainda reproduzem 

“antigas desigualdades entre povos e regiões do mundo” (ibidem, p. 32). 

Assim sendo, compreendemos que, no capítulo 19 do Gênesis, tal qual como ilustrado 

na HQ analisada, ou mesmo como posteriormente imaginado por leituras diversas, tanto 

o homossexual quanto o estrangeiro aparecem como “o outro” – distinto em relação à 

norma, passível de desconfiança, violência e exclusão, suscetível a ser colocado à mercê 

das mais diversas interpretações, sejam estas inclusivas ou não. 

 

Palavras-chave: homossexualidade; Gênesis; Sodoma; Crumb; quadrinhos. 
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A PRODUÇÃO DISCURSIVA DA NOVA MULHER PARA APROXIMAR NOVAS 

MULHERES: UMA ANÁLISE DE LIVROS DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO 

DE DEUS 

Carlos Norberto Berger75 

 

A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é um espaço discursivo, dentro do campo 

discursivo da religião, que produz representações diversas, entre essas, as 

representações das mulheres. Aqui abordam-se seis obras, desse espaço discursivo 

(MAINGUENEAU, 2008), impressas e publicadas em forma de livro pela Editora 

UNIPRO, porta voz da IURD. Tais obras apareciam no catálogo da UNIPRO, em 

outubro de 2017, na secção "Mulher Cristã", o que lhes caracteriza como direcionada ao 

público feminino. Intui-se aqui auscultar a forma como as representações das mulheres 

ali formuladas reforçam as possibilidades de identificação das leitoras com a Igreja.  

O pentecostalismo pode ser caracterizado como um movimento que se divide em três 

frentes que se constituíram em períodos distintos: o Pentecostalismo Clássico, o 

Deuteropentecostalismo e o Neopentecostalismo (MARIANO, 1999). A IURD é 

considerada a pioneira dessa terceira frente, a Neopentecostal, pois nela estão instituídas 

características próprias do movimento pentecostal, bem como características que 

revelam rupturas com o Pentecostalismo. Essas rupturas podem ser sentidas no que se 

refere às representações das mulheres, à teologia da prosperidade, entre outras.  

Estudou-se aqui as obras de Bezerra (2004); de seu esposo Macedo (2010); duas obras 

da filha deste casal, CARDOSO (2010 e 2013); a obra de Rubim (2017) e a obra de 

Bezerra (2010). Todas as autoras são esposas de bispos da IURD, o que pode apontar 

para a familiaridade delas com a instituição e seu conhecimento da doutrina.  

A sociedade brasileira atual, dada as formas de inserção das pessoas no mundo do 

trabalho, no mundo da escola, na espacialidade urbana e outros, produz uma pluralidade 

de sujeitos com condições de vida muito distintas. Intrínseco a isso está a produção de 

múltiplos discursos com ofertas variadas, para serem acolhidos de forma distintas por 

seus destinatários. Estes, buscando se situarem nesse universo caótico, estão a procura 

de um coletivo que faça sentido, que guarde uma memória e que lhe forneça parâmetros 

para a construção de sua identidade. 

Tal realidade afeta determinados grupos sociais de forma mais contundente, esse é o 

caso das mulheres que buscam progressão no mundo do trabalho, ou simplesmente, 
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buscam conciliar trabalho e vida familiar. Em seu relatório de 2016 a Organização 

Internacional do Trabalho afirma o seguinte. 

Os estereótipos de gênero em relação às mulheres e as expectativas da sociedade de que 

elas assumirão maiores responsabilidades nos cuidados, a falta de modelos como 

exemplo a seguir, uma cultura de trabalho que supõe muitas horas de trabalho, a 

subavaliação das tradicionais competências «femininas» e as insuficientes medidas de 

conciliação trabalho-família, limitam as possibilidades para as mulheres de superar a 

segregação e de participar em pé de igualdade na vida política, social e econômica e na 

tomada de decisões e de alcançarem posições de topo (OIT, 2016, p.10).  

Entendendo as obras, aqui estudadas, como produção da própria instituição e não como 

fruto de meras iniciativas individuais de seus autores, vimos ser a própria IURD que 

tenta dar uma resposta a realidade descrita acima. Buscou-se, então, observar como o 

conjunto de representações das mulheres, ali presente, institui-se como oferta de um 

espaço peculiar para as mulheres. Tal espaço é ofertado numa coletividade que se 

representa como portadora de uma memória e constituída por indivíduos que fornecem 

referências na constituição da identidade da nova mulher. Para tanto, as obras produzem 

uma nova mulher que passa a ser símbolo de alguém que percorre o circuito da 

conquista, "perseguição-revolta-sacrifício-conquista", (GOMES, 2011, p. 99), que 

racionalmente concentra-se em suas metas e que prepara-se para a conversão.  

Contudo, ser essa nova mulher é integrar-se plenamente na memória que a IURD 

defende, na qual a mulher deve ser submissa ao homem seja em casa ou fora dela. Seja 

a submissão como sub-missão (missão-sub), no sentido de que a mulher deve contentar-

se com missões menores, ou no sentido de que o homem deve ter a palavra final. 

Do estudo das obras depreende-se que essa submissão, no duplo sentido, está 

estabelecida por Deus e não deve e nem pode ser questionada. Depreende-se ainda que a 

mulher, ali considerada sábia, aceita sua condição de submissa e a partir dela atua para 

obter suas conquistas pessoais.  

A partir do estudo realizado, verifica-se que ao mesmo tempo que intensifica o discurso 

da mulher submissa, a IURD enfoca o casamento como o lugar a ser galgado 

veementemente por toda a mulher. As obras tanto incentivam as mulheres a buscarem e 

se prepararem para o casamento, como prometem que Deus providenciará bons esposos. 

Mesmo sendo submissa e tendo o compromisso de ser fiel não só ao marido mas à sua 

igreja (MACEDO, 2010, p.89), a mulher de Deus, segundo o que se pode inferir a partir 

das obras, será virtuosa e vitoriosa. Verifica-se ainda que a IURD prega que a mulher 
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deve conquistar o respeito de todos mantendo uma elevada autoestima e atuando de 

forma proativa. Prega ainda que, as conquistas custarão muita abnegação, superação do 

medo de não conseguir conquistar e afinco na busca das metas que se propõe a alcançar. 

Mas, segundo as obras, se a mulher buscar, Deus lhe dará a vitória. 

Propaga-se que a mulher virtuosa, aquela que segue as orientações da IURD, não é uma 

mulher mal sucedida, pelo contrário, seu sucesso será visto e celebrado na família e na 

Igreja, embora o mundo não exalte essas virtudes. Para tanto ela precisa resgatar a 

verdadeira essência feminina que consiste, entre outras coisas, ser amável, 

compreensiva, dedicada e bondosa. (CARDOSO, 2013, p.13). Reprova a mulher 

passiva, que não enfrenta de forma aguerrida os desafios que tem, orienta as mulheres a 

serem virtuosas. Acima de tudo, a IURD, investe em fazer acreditar que, mesmo sendo 

submissa e vivendo voltada ao seu marido e a Igreja, a mulher será plena de felicidade. 

O estudo dessas obras revelou que, segundo elas, a nova mulher, distante das posturas 

feministas do mundo atual encontrará apoio em Deus para realizar-se na submissão 

(CARDOSO 2010) e com sua dedicação e abnegação conquistará a admiração das 

pessoas mais próximas. Ainda, segundo elas, essa submissão, por ser obra divina, não 

inferioriza e nem deveria inculcar as mulheres. 

Revelou ainda que, essa nova mulher produzida nesse discursos, adéqua-se à doutrina 

geral da IURD, no que refere-se ao circuito que se deve fazer, da perseguição à 

conquista, no que se refere à Teologia da Prosperidade, onde ela tornar-se parceira do 

marido para que a família obtenha sucesso econômico, e no esmero com que busca 

aproximar-se sempre mais de Deus, até a conversão.  

Depreende-se, portanto, que as representações das mulheres, expressas nas obras da 

IURD, aqui analisadas, constituem-se como instrumento de difusão da própria Igreja. 

São elementos agregadores de novos membros, por oferecerem um parâmetro para 

mulheres nesse complexo contexto social brasileiro. Demarcando um espaço no qual a 

mulher é valorizada por sua performance no lar e na Igreja e que se mostra antagônico 

em relação as conquistas feministas e ao empoderamento político das mulheres, tais 

representações mostram-se acolhedoras das mulheres que permanecem atreladas a 

alguns aspectos do patriarcado, mas que querem ser reconhecidas e proativas mesmo em 

condição de submissão no lar e na Igreja. 
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DIREITO E RELIGIÃO NO BRASIL 

 

Edson Martins
76

 

 

Esta comunicação procurará apresentar a presença da religião na legislação brasileira, 

visto que a religião sempre esteve presente na sociedade e, consequentemente, refletida, 

em maior ou menor grau, nas leis de cada país. O Brasil, desde a sua colonização contou 

com a presença forte da Igreja Católica, que foi a religião oficial do país durante a maior 

parte de sua história. E esta forte presença é sentida na cultura, nos costumes e nos 

valores da sociedade brasileira. 

Com o crescimento das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, algumas 

mudanças estão sendo efetuadas em termos de legislação, quebrando o monopólico 

católico vigente. 

A maioria das constituições faz referência “proteção de Deus”, demonstração clara da 

visão religiosa dos seus formuladores. Mesmo a primeira constituição republicana, de 

viés positivista, embora deixasse clara a separação entre igreja e Estado, não foi capaz 

de efetivar a laicidade do Estado de forma total. E nem o conseguiu as outras 

constituições que a sucederam. 

O objetivo principal será o de analisar o quanto de aspectos religiosos estão presentes na 

legislação brasileira e as consequências disto no cotidiano da sociedade, como as 

incoerências de algumas leis e as controvérsias causadas por alguns temas, 

principalmente aqueles que envolvem aspectos morais ou doutrinários, essenciais para 

os grupos cristãos. 

Embora tenha havido uma nova configuração religiosa no Brasil com o crescimento das 

igrejas evangélicas, principalmente as de orientação neopentecostal, quando o tema 

afeta interesses religiosos (principalmente os cristãos), tem havido uma união pontual 

entre católicos e evangélicos na defesa de bandeiras comuns. 

O texto está dividido em três partes distintas. Na primeira há uma discussão do que seria 

a religião, definido como um fenômeno social, além de ser um importante fator de 

coesão social, dando identidade principalmente aos carentes da sociedade. Serão 

apresentados também os principais componentes da religião e sua função na visão de 

diferentes pensadores, como Peter Berger, Karl Marx, Jean Jacques Rousseau e Max 

Weber. 
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Na segunda parte há uma apresentação sucinta das constituições brasileiras e como foi 

abrigada a religião nos textos constitucionais: as novidades, os avanços e os retrocessos 

em cada uma delas. 

Na terceira e última parte é colocada a discussão dos conflitos que muitas vezes surgem 

na sociedade brasileira em decorrência dos valores religiosos de grande parte da 

sociedade, confrontando a laicidade do Estado em alguns casos, como o do uso de 

símbolos religiosos em prédios públicos e a descriminalização do aborto. 

 

Palavras-Chave: Direito e Religião, Legislação religiosa 
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ESTUDO DAS QUALIDADES BÁSICAS NECESSÁRIAS EM UM PROFESSOR 

PARA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL COM CRIANÇAS E JOVENS 

 

Júlia Casulari Motta77 

José de Souza Teodoro Pereira Jr78 

 

A confusão entre o uso dos termos Ensino Religioso e Orientação Espiritual com 

crianças e jovens vem sendo objeto de estudo de diversos grupos de pesquisa em 

diferentes lugares. Qual o conceito de religiosidade e de espiritualidade que estão 

representados nesses conceitos? 

A denominação de Ensino Religioso, de natureza confessional, se refere à proposta de 

trabalho de um grupo centrado na transmissão de conceitos específicos de uma religião 

institucionalizada e com metodologia própria. Quando tal ensino é direcionado para 

crianças e adolescentes, comumente visa a transmissão de valores religiosos próprios e 

que requerem a crença do adepto como condição para sua compreensão. O ensino 

religioso confessional objetiva dar continuidade a determinada tradição, através do 

reforço da crença nos dogmas e preceitos institucionais estabelecidos em uma 

determinada denominação, sem ter, necessariamente, compromisso com a reflexão. 

 De modo diferente, a denominação de Orientação Espiritual é centrada no 

desenvolvimento dos princípios éticos da fraternidade humana, das relações do ser 

humano com a natureza no sentido de uma ecologia espiritual, isto é, do 

reconhecimento pelo homem de que a natureza é obra divina, aqui tomada como base 

para construção ativa das relações cidadãs de Paz. Além disso, compreende que o 

desenvolvimento da espiritualidade inclui um sentido de vida norteador para as crianças, 

adolescentes e jovens como uma das dimensões básicas na formação do caráter cívico. 

 No Brasil, o norteio constitucional do tema foi abordado pelo STF – Supremo Tribunal 

Federal - especificamente sobre a natureza do ensino previsto no art. 210, §1°, da 

Constituição da República de 1.988, a saber, se a educação religiosa nas escolas 

públicas deve ser confessional ou interconfessional. A conclusão do STF em manter o 

ensino religioso confessional nas escolas públicas demonstrou pouco avanço no sentido 

de tornar ecumênico o espaço educacional público com relação ao aspecto espiritual na 
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formação do caráter cívico.  

No artigo Reflexões sobre os conceitos de ensino religioso e orientação espiritual com 

crianças e jovens publicado na RELEGENS THRÉSKEIA estudos e pesquisa em 

religião V. 06 – n. 02 – 2017, p. 38-56, os autores refletiram sobre as diferenças entre 

estas duas propostas educacionais e concluíram pela escolha da Orientação Espiritual 

com crianças e jovens.  

 Apesar da decisão da Suprema Corte sobre o assunto, consideramos importante 

continuar os estudos em busca das melhores formas de trabalhar na formação das 

futuras gerações no que pertine ao aspecto Espiritual do caráter cívico. Esse direito nos 

é dado não apenas pela garantia constitucional geral da liberdade de pensamento, 

expressão e criação cultural outorgado por cláusula pétrea da própria Carta Magna, mas 

também porque o texto constitucional pontilha diversos indicativos de que os valores 

espirituais compõe a cultura da nação brasileira, substrato este que a Lei Maior tem o 

dever de encampar. Podemos citar como exemplos, a eleição da sociedade fraterna 

como valor supremo da república, fundada na harmonia e na paz, sob a proteção de 

Deus, expressões contidas no Preâmbulo da Lei; o valor da dignidade humana, como 

preceito fundamental da República (art. 1°, III); a construção de uma sociedade 

solidária, como objetivo fundamental da República (art. 3°, II); a liberdade de crença 

como garantia do cidadão (art. 5°, VI) e o desenvolvimento pleno da pessoa como 

objetivo da educação (art. 205). Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

criado por desdobramento constitucional, estabelece em seu art. 3º, que é dever da 

família e do estado promover, em condições de dignidade, o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social das crianças e jovens, em tudo nos levando a concluir 

que a decisão do STF está longe de ter resolvido em definitivo, e da melhor forma, 

assunto tão relevante.  

O objetivo central desse trabalho é avançar nos estudos visando desenvolver 

conhecimentos a serem oferecidos à coletividade brasileira, como colaboração para 

construção de um projeto de nação: o Brasil que queremos. Nos nortearemos pela 

pergunta básica  “Quais são os compromissos, qualidades e características educacionais 

essenciais do professor de Orientação Espiritual com crianças e jovens que são 

indispensáveis aos valores, princípios e objetivos da república acima dispostos?” 

Desenvolvimento da pesquisa: Realizaremos uma pesquisa empírica. Serão feitas 

algumas entrevistas com professores que trabalham com a disciplina de ensino 

religioso. Os objetivos serão: a) conhecer desses professores, sua formação, objetivos 
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educacionais e metodologia; b) saber como a mencionada disciplina é recebida pelos 

alunos; c) descobrir quais as qualidades e características que os docentes atuais 

consideram necessárias para serem aceitos pelos jovens; d) que passos devem ser dados 

para realizar a transição do ensino religioso para a orientação espiritual 

interconfissional, segundo os parâmetros constitucionais. 

 

Palavras chave: Ensino Religioso Confessional; Ensino Religioso Interconfessional; 

Orientação Espiritual com crianças e jovens; qualidades dos professores 
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AS POLÍTICAS DE COEXISTÊNCIA ISLÂMICA SHI'A: DIREITOS HUMANOS E 

DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO NA ESFERA PÚBLICA BRASILEIRA. 

 

Karina Arroyo79 

Gamal Oumairi80 

 

O Islam apresenta uma organização teórica particular que se torna importante elucidar 

para a posterior compreensão dos critérios que incentivam o diálogo inter-religioso e 

qual o método interpretativo que permite às instituições shi'as a exitosa inserção na 

política com a intenção de aproximação entre os povos. As ações políticas organizadas e 

gerenciadas por lideranças muçulmanas em órgãos públicos de proteção aos Direitos 

Humanos são alvo de um olhar mais acurado acerca da instrumentalização do diálogo. 

Para que se compreenda a questão anteriormente levantada, vamos tratar de duas 

instituições shi'as ou duodecimanas (ithna ashariyah) através do método crítico 

analítico, situadas nos estados do Rio de Janeiro e Paraná, contextualizando-as através 

de seu ativismo político no âmbito de seus respectivos governos estaduais. 

Quando se pretende exercer um ato político, pode-se, inclusive livrar-se de toda a 

objetividade e estabelecer a premissa de Norberto Bobbio (2014) de que a ação com 

intenção para objetivos é um ato político. Essas intenções são pautadas, na maior parte 

das vezes, em historiografias coletivas, nos mostrando que grupos se reconhecem em 

torno de simbolismos particulares e os divulgam publicamente através de estratégias de 

comunicação que se coadunem com as demandas universais por um mundo melhor. A 

partir desse entendimento, iniciamos a discussão com a análise de ações dirigidas pelas 

lideranças de duas comunidades shi'as81 no Brasil, com recorte específico, neste artigo, 

para os estados do Rio de Janeiro e Paraná, exercendo atividades representativas e 

identitárias de cunho político diretamente relacionadas aos Direitos Humanos 

Universais, como veremos na reflexão a seguir. Antes, não obstante ao entendimento 

mais amplo, é importante compreender que a comunidade estudada tem em seu aporte 

cotidiano na memória coletiva partir de um marco histórico de cisão doutrinal no Islam, 

a Batalha de Karbala. A memória advinda desta Batalha foi capaz de criar performances 
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81 Do árabe : shiaat Ali ou partidários de Ali. Termo utilizado para designar os companheiros e seguidores de Ali Ibn Abu Taleb, 

primo e genro do Profeta do Islam, Muhammad Ib Abu Taleb. Os shi'as ou xiitas acreditam na sucessão divina através de linhagem 

patrilinear, e portanto, incutem a Imam Ali a atribuição de guiar a Comunidade Islâmica como sucessor direto e legítimo após a 

morte do Profeta. Os sunnis ou sunitas creditam a Abu Bakr, companheiro do Profeta, o direito à sucessão.   
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culturais e religiosas, comportamentos, uma tipologia de território, gastronomia e 

indumentárias características que recriam e alimentam a ligação eterna com o Sagrado 

(ARROYO, 2017). São capazes de reunir sob o sentimento de pertença, shi'as 

brasileiros ou estrangeiros em diáspora e, ainda, orientar estratégias políticas que 

permitam uma inserção bem sucedida na sociedade, exponenciando os valores caros ao 

Islam.  

A proposta inicial ao diálogo se pauta no primado teo-abraâmico, isto é, no princípio do 

afeto e justiça característico da tradição abraâmica e encontrou seu ápice em Imam shi'a 

Já’far Al-Sadeq (702-765 d.C.), grande sábio e mujtahhid82 islâmico. A palavra 

enquanto entidade viva nos confere uma suma responsabilidade de estar no mundo e nos 

coloca diante do outro como uma representação de um ideário singular, permitindo que 

se estabeleça uma ligação contínua, rompendo o isolamento.   

É possível perceber através de vasta documentação histórica disponível, tais como a 

célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e a própria 

Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1948, que se desenvolveu 

uma multiplicação dos direitos do homem, muito embora, essa pluralidade na 

assistência não contemple as demandas nativas, e sim a compartimentalização dos 

grupos como agentes homogêneos dotados de interesses sociais comuns.  

Mais especificamente, o método para se aceder à uma interpretação acerca das leis 

islâmicas denomina-se Ijtihad. Se analisarmos a etimologia da palavra Ijtihad, podemos 

decompô-la de acordo com os lexicógrafos que a derivam de juhd , que significa 

emprego de esforço ou empenho em executar uma determinada atividade. Podemos, 

então, definir ijtihad como o esforço empreendido para alcançar algum objetivo. 

Observa-se, ainda, que a palavra (جهد) ocorre em muitos hadices, pois Juhd significa 

empregar uma força completa, e jahd significa sofrimento e dificuldade (ASSADR, 

2012, p 77). Nesse sentido, os shi'as consideram apenas os Marjas83 capazes de 

empreender com legitimidade esse esforço, que cumpre o papel de reformar a 

legislação, de avançar normativamente no contexto hodierno pois extrai das fontes da 

Lei as respostas para os diversos assuntos profanos.  

Muito se divulga uma das teorias da jurisprudência islâmica clássica, conhecida como o 

“encerramento dos portões do ijtihad” (Insidad Bab al-Ijtihad). No entanto, na vertente 

                                                             
82 Sábio Teólogo capacitado para interpretar e extrair conclusões jurisprudenciais a partir das Fontes Islâmicas do Direito: Qu'ran, 
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83 Sábios teólogos jurisconsultos investidos da autoridade para realizar Ijtihad e emitir pareceres. De acordo com a doutrina shi'a, os 

Marjas substituem um Imam descendente direto do Profeta Muhammad (saaw) que está temporariamente oculto e retornará no final 

dos tempos mundanos. 
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minoritária shi'a, os investigadores mais recentes, apontam que nem o ijtihad nem a 

criatividade jurídico-legal deixaram de ser praticadas. Logo, o que se conclui, é que a 

Ijtihad enquanto pratica metodológica reveste-se de uma caracterização reformista, pois 

busca dar conta das novas demandas que surgem em meio a uma modernidade líquida, 

instável, contingencial e pulsante. Esse exercício pressupõe que os muçulmanos e não-

muçulmanos desenvolvam uma relação dialógica sempre próxima buscando o 

conhecimento e a solução para diversos assuntos. O Direito Islâmico, em sua forma 

mais ampla, pressupõe o dialogismo, a coexistência e a interação intercultural, que se 

tornam estratégias políticas para divulgação de sua cultura propriamente dita. Essas 

ações podem ser melhor observadas quando são instrumentalizadas por instituições com 

tripla finalidade: divulgar o Islam, proteger e salvaguardar o direito à liberdade e 

expressão de crença e identidade (ações anti-xiismo), aceitação e aproximação com a 

sociedade do entorno por desenvolver ações voltadas aos valores universais dos Direitos 

Humanos.  

Os shi'as e suas demais vertentes estão entre os segmentos religiosos mais perseguidos e 

coagidos ao redor do globo, de acordo com a agência Shia Rights Watch", fonte 

fidedigna para as Nações Unidas em Washington, EUA. Quando falamos acerca da 

comunidade shi'a no Brasil, estamos falando de uma comunidade majoritariamente 

oriunda de um fluxo migratório sírio-libanês pós 1890 para o sul e sudeste do país e, 

principalmente, na pós guerra civil libanesa (1975-1990). Dentre a população de 

maioria shi'a, os iranianos, por sua vez, não representam uma migração considerável, 

visto que há um caráter de transitoriedade no fluxo de pessoas entre Brasil e Irã que se 

dá muito mais com a finalidade de cooperação acadêmica entre as universidades 

nacionais e iranianas. Neste sentido, surge no Rio de Janeiro, o Observatório Xiita de 

Direitos Humanos (OXDIH), criado em 2016, tendo como sede o Centro Cultural Imam 

Hussein. O Observatório é uma entidade de pesquisa não-governamental sem fins 

lucrativos formada por um grupo multidisciplinar com sede no Rio de Janeiro, 

despontando como a primeira organização independente no Brasil dedicada a proteger 

os direitos dos muçulmanos shi'as em território nacional, que são alvo de constantes 

crimes cibernéticos em estatística ascendente.  

 O OXDIH alcança seus objetivos por meio de investigações estratégicas 

apoiadas por uma advocacia direcionada, a fim de levar a cabo ações de prevenção e 

combate à intolerância e levantamento estatístico dessas ações discriminatórias. Com 

base nessa atividade e em outras desse teor e importância, desenvolvidas pelo Centro 
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Cultural e parceiros, o OXDIH passa então a figurar como uma organização 

reconhecida pelo Comitê de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de 

Janeiro (CCIR), um dos principais comitês de atuação social contra a discriminação e 

listado na página do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)84 . Para 

alcançar esses fins, o observatório investiga violações contra as comunidades shi'as, 

para aumentar a consciência e combater a discriminação por quaisquer meios. A 

principal missão proposta é a de "promover a mudança necessária através de pesquisas 

acadêmicas e publicações, com submissão de relatórios e artigos às esferas 

governamentais e organizações internacionais. Além disso, o OXDIH monitora 

continuamente os meios de comunicação para garantir a cobertura das violações dos 

direitos shi'as"(adaptado)85.  

Na cidade do Paraná, compondo a rede de instituições apoiadoras de causas 

humanitárias, temos a Sociedade Beneficente Islâmica do Paraná (SBMPR), criada em 

18 de Julho de 1957 e que administra a Mesquita Imam Ali Abu Taleb. Hoje, a 

instituição possui além da Mesquita, a Escola Libanesa e um cemitério islâmico. O 

Diretor Religioso da Mesquita possui uma cadeira como Conselheiro no Conselho 

Estadual da Promoção da Igualdade Racial há 2 anos, participando do Grupo Urgente 

Palestina que congrega mais de 20 entidades sociais nacionais em defesa da Causa 

Palestina representando uma voz de oposição à política sionista nos territórios 

ocupados. Nesse mesmo Conselho, se formulou um pacote anti islamofobia, tendo em 

vista os crimes de agressão contra mulheres muçulmanas que usam hijab no país.86 

Essas ações ainda que pontuais são bastante significativas politicamente, visto a 

inserção de lideranças religiosas em órgãos públicos estaduais exercendo, efetivamente, 

sua voz, organizando e executando medidas concretas de promoção à igualdade e 

liberdade, atributos dignamente humanos e inalienáveis. Em um contexto mais amplo, 

essas ações juntam-se a uma conquista maior a nível mundial. Considerando o contexto 

contemporâneo permanente de iminente coação contra a comunidade, minoria dentro do 

Islam, representando apenas 20%87 do total de muçulmanos no mundo, a organização 

Shia Rights Watch elegeu o dia 12 de junho como o Dia Internacional dos muçulmanos 

shi'as em lembrança ao massacre ocorrido em Camp Speicher em 2014, quando 1.566 

Shi'as, cadetes da Força Aérea Iraquiana sofreram um ataque do Grupo Terrorista ISIS 

                                                             
84 Disponível em: http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mpri/areas-de-atuacao/direitos-humanosconselhos-e-comissoes 

85 Disponível em http://www.centroimamhussein.com/oxdih 

86 Traduzido como véu islâmico de maneira geral. Existem outros modelos de véu que variam por motivos culturais e políticos.  

87 Estatística questionável visto que nos censos oficiais de países islâmicos, muito xiitas não se auto declaram como tal.  

http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mpri/areas-de-atuacao/direitos-humanosconselhos-e-comissoes
http://www.centroimamhussein.com/oxdih
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(Islamic State of Iraq and Syria) ou Daesh na cidade de Tikrit, tornando esta ofensiva a 

mais sectária e letal desde o governo do presidente Saddam Hussein.  

Frente a estes dados claramente discriminatórios, tornam-se prementes as políticas ao 

redor do globo, que permitam às comunidades shi'as o livre exercício de seus direitos 

fundamentais, seja individualmente, enquanto cidadãos de seus países de origem, ou na 

condição coletiva de refugiados, inclusos na maior leva migratória desde a Segunda 

Grande Guerra.  

 

Palavras-chave: Islam shi'a; Direitos humanos, diálogo inter-religioso  
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ANTES E DEPOIS DO FAKE NEWS: JORNALISMO E EVANGÉLICOS NO 

BRASIL RECENTE (1980-2010) 

 

Karina Kosicki Bellotti
88

 

 

Esta comunicação abordará as relações entre jornalismo e religião no que se refere à 

midiatização da religião no contexto social brasileiro das últimas três décadas. A 

midiatização da religião influenciou as negociações e os conflitos sobre a autoridade e 

poder religiosos, possibilitando a ascensão de grupos religiosos minoritários, como os 

evangélicos, e deslocando o poder simbólico da Igreja Católica em nosso país. Por meio 

de um estudo sobre o espaço que a religião ocupa na cobertura jornalística no Brasil, 

observamos que se trata de um tema pouco abordado, favorecendo atores religiosos 

majoritários, como a Igreja Católica, e relegando minorias religiosas a notícias 

negativas ou mesmo ao anonimato.  

Analisaremos dois casos emblemáticos de cobertura jornalística, secular e religiosa, que 

dizem respeito aos grupos evangélicos, demonstrando as mudanças de status e de 

atuação social e política destes grupos na história recente do Brasil. O primeiro caso 

refere-se ao tratamento pouco respeitoso dispensado a grupos evangélicos após a 

compra da Rede Record por Edir Macedo, em 1989, culminando no episódio do “chute 

na santa”, em 12 de outubro de 1995, em que um bispo da Igreja Universal do Reino de 

Deus (IURD) chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, desencadeando uma 

sucessão de protestos na sociedade brasileira, registrados pela imprensa secular. Ainda 

que o grande alvo fosse a IURD, a cobertura jornalística reproduziu o que Paul Freston 

(1993) denominou de “pensamento de centro”, julgando os evangélicos como todos 

iguais e ilegítimos dentro do campo religioso brasileiro, mesmo os que não estavam 

envolvidos com tais eventos. 

O segundo caso demonstra como determinados grupos evangélicos agora empreende 

sua própria cobertura jornalística para demonizar praticantes de religiões afro-

brasileiras, feministas, políticos de esquerda e comunidade LGBTQ+, em sites de 

notícias que defendem uma agenda política moralista e conservadora. Com uma 

estrutura de anúncio de difusão e notícias semelhante aos dos “fake news” (notícias 

falsas), tais portais de notícias pretendem exercer um poder de mobilização de seus 

leitores evangélicos em torno de questões como a “ideologia de gênero” e a 

                                                             
88 Universidade Federal do Paraná 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

152  

representação depreciativa de práticas e crenças das religiões afro, fomentando atitudes 

de intolerância. Esse tipo de midiatização está associado à maior visibilidade que a 

bancada evangélica tem conquistado nas últimas duas décadas no Brasil, reforçando um 

imaginário fundamentalista que delimita uma divisão entre o “Nós” vs. “Outros” – os 

fiéis cristãos que pretendem recristianizar o Brasil vs. os impuros, infiéis, destruidores 

da ordem e da família. Casos como estes apontam para a importância da reflexão sobre 

os limites da cobertura jornalística – de veículos ligados ou não a instituições religiosas 

ou seculares – e como os estudiosos de religiões podem contribuir para ampliar o debate 

sobre as relações entre poder, religião e comunicação. 

 

Palavras-chave: evangélicos, jornalismo, intolerância 
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EVANGÉLICOS E A POLÍTICA: UM ESTUDO SOBRE A 

REPRESENTATIVIDADE E PREFERÊNCIA POLÍTICA. 

 

Leandro Ortunes89 

Silvana Gobbi Martinho90 

Tathiana Senne Chicarino91 

 

Nos últimos anos, é evidente o aumento da participação de evangélicos na política 

brasileira. Na 55ª legislatura (2015-2019), foi instituída a FPE (Frente Parlamentar 

Evangélica), que contou com 199 signatários, sendo 74 deles evangélicos declarados92. 

Esse é o maior número de parlamentares evangélicos em uma única legislatura. Famosa 

por entrar em pautas polêmicas, geralmente envolvendo questões do público LGBT e 

pró-aborto, a Frente Parlamentar Evangélica se posiciona de uma forma bem marcante, 

uma posição conservadora, mas não homogênea (PRANDI; SANTOS, 2017), se unindo 

principalmente para reagir a alguma proposta que consideram afrontosa, a seus 

princípios morais (CAMPOS, 2006).  

Alguns membros da FPE se destacam com discursos religiosos de viés moralista, 

que tem como objetivo conquistar diretamente o eleitor conservador, pois esse é mais 

sensível a uma interpelação de viés religioso (PIERUCCI, 2011). Com objetivo de 

identificar se esse perfil conservador é compatível com o público evangélico, realizamos 

uma pesquisa de campo na Marcha para Jesus em 2017. Neste evento, realizado em 15 

de junho, em São Paulo, buscou-se alcançar a maior diversidade possível de perfis. Por 

isso, a pesquisa contou com 19 entrevistadores que aplicaram 424 questionários no 

horário de pico do evento (das 10 às 14h)93. 

Primeiramente questionamos sobre a fonte de informação política. Segundo os 

entrevistados a TV é a principal forma de obter informação com 52%. As redes sociais 

marcam em segundo lugar, com 28% dos entrevistados. Destacamos que as redes 

sociais também promovem maior interação entre políticos e o público, por este motivo, 

o discurso veiculado nas redes sociais podem ecoar de forma mais profunda no 

eleitorado, além disso, as redes sociais também formam um ambiente fértil para as Fake 
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News, trazendo um novo ponto de atenção aos meios de comunicação.  

 

 

Gráfico 1. Fonte: Os autores (2017) 

 

Sabemos que esquerda e direita não são apenas ideologias, são programas políticos que 

possuem respostas diferentes aos problemas sociais. (BOBBIO, 2011). É uma divisão 

clássica e que facilita e simplifica a classificação de movimentos políticos. Nesta 

questão, observamos um empate entre esquerda e direita (10,85%) e a predominância 

dos sem preferência ideológica (63,3%).  

 

 

Gráfico 2. Fonte: Os autores (2017) 

 

Além da ideologia, questionamos sobre a preferência partidária. Dos 32 partidos 

existentes no Brasil, apenas 8 pontuaram na questão, sendo o PT com maior índice de 

preferência (12,03%). Esse fenômeno também foi identificado em nossa pesquisa do 
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ano de 2016, na qual o PT, em primeiro lugar, contava com 7,6% da preferência. Em 

2017, 80,66% dos entrevistados não possuíam preferência partidária.  

 

Gráfico 3. Fonte: Os autores (2017) 

 

Nas intenções de votos, apresentamos os mesmos candidatos propostos pela pesquisa do 

DataFolha em 2017. Como reflexo da preferência partidária ao PT, Lula se destacou nas 

intenções de voto com (12,5%), logo em seguida, João Dória, prefeito de São Paulo no 

momento da pesquisa, ficou em segundo lugar (11,56%). No entanto, nos chama a 

atenção a quantidade de intenção aos votos nulos, brancos e os indecisos que somados 

chegam a 52,36%.  

 

 

Gráfico 4. Fonte: Os autores (2017) 

Sobre representatividade política apresentamos alguns líderes que tenham ligações com 

o movimento evangélico ou que se destacam no discurso conservador ou progressista. 

Neste ponto, Marco Feliciano é o que possui maior representatividade com 24,76% se 

somado aos que afirmaram que o deputado os representam e os representam muito. Em 
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segundo lugar, Marina Silva com 22,87%, no entanto, a mesma também atingiu o maior 

índice de rejeição (20,75%) superando até mesmo os deputados Jair Bolsonaro e Jean 

Wyllys.  

 

Gráfico 5. Fonte: Os autores (2017) 

Sobre representatividade na mídia apresentamos personagens com o mesmo critério que 

usamos na questão da representação política. Nesta questão, o pastor Silas Malafaia é 

quem mais representa os entrevistados (34,91%), mas também possuí um considerável 

índice de rejeição (25%).  

 

 

Gráfico 6. Fonte: Os autores (2017) 

 

Diante destas questões, percebemos que o eleitorado evangélico presente na Marcha 
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para Jesus, não demonstra plena ou grande identificação com a liderança evangélica na 

política ou na mídia. Pelo contrário, nas questões de identificação política e de intenção 

de voto, uma boa parcela foi contra ao que as lideranças apresentadas (Marco Feliciano 

e Silas Malafaia) pregam e, é interessante perceber os índices de rejeição alcançados por 

esses líderes. Com isso, fica evidente a heterogeneidade do movimento evangélico que 

demonstra autonomia na hora do voto e das escolhas, se distanciando do voto imposto 

pela instituição religiosa, fato também já evidenciado em nossa outra pesquisa 

(ORTUNES; MARTINHO; CHICARINO, 2017). Com isso, fica a incerteza sobre o 

futuro do papel da religião no cenário político e do próprio eleitorado evangélico na 

decisão do voto.  
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AUTORREPRESENTAÇÕES DO MOVIMENTO HARE KRISHNA 

 

Leon Adan Gutierrez de Carvalho
94

 

 

O movimento Hare Krishna, nome genérico dado à International Society for Krishna 

Consciousness (ISKCON), fundada em Nova Iorque em 1966 pelo indiano 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tem se desenvolvido no mundo ao longo de mais de 

cinco décadas e, apesar disso, muito pouco se discute a respeito de suas atividades e 

história na atualidade. Nos anos 1970 e 1980 a ISKCON foi envolta em uma série de 

controvérsias pela mídia que investigava as atividades dos novos movimentos religiosos 

e buscava “revelar” o que eles seriam ou quais eram as suas atividades “ocultas”.  

Paralelo a essas discussões e afetado positiva e negativamente por estas, o movimento 

Hare Krishna seguia tentando se firmar no campo religioso, reinventando uma tradição 

hindu no mundo ocidental. Para entender bem a complexidade destas questões, iremos 

realizar uma análise das autorrepresentações dos membros da ISKCON – contidas em 

livros, revistas e entrevistas - sobre suas práticas, seus membros e outros aspectos para 

que possamos perceber mais amplamente os “sistemas de sentido” (GASBARRO, 2003, 

p. 90-92) que compõe o universo Hare Krishna.  

As representações que um grupo faz de si ou da sociedade de seu tempo podem dizer 

muito sobre ele próprio e sobre os conflitos em que ele está imerso. Como diria Michel 

de Certeau (CERTEAU, 2008, p. 143-144)  “’compreender’ os fenômenos religiosos é, 

sempre, perguntar-lhes outra coisa do aquilo que eles quiseram dizer [...] ; é entender 

como representação da sociedade aquilo que, do seu ponto de vista, fundou a 

sociedade”.  

Segundo o historiador Roger Chartier, a análise das representações nos permite 

visualizar como os diferentes atores sociais traduzem suas posições e interesses 

objetivamente confrontados, descrevendo paralelamente a sociedade tal como pensam 

que ela é, ou como gostariam que fosse. Para ele, a história que analisa a cultura deve 

ter por objeto a compreensão das representações do mundo social ou de “identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 2002, p. 16-17). 

O movimento Hare Krishna possui suas raízes teológicas em uma tradição do 

Hinduísmo, o Vaishnavismo Gaudiya - que lhe conferiu um determinado sistema de 
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sentido. Porém, certamente promoveu uma interpretação particular desta, reinventando-

a. As religiões, como “produtos culturais historicamente determinados” (SILVA, 2010, 

p. 13-14), são tão dinâmicas e flexíveis como os próprios processos culturais e 

históricos. Não existe algo como “pureza” ou “tradição original”, como muitas vezes 

quer o folclorista ou religioso. Ainda assim, existem sistemas de sentido que 

acompanham as mudanças dinâmicas de uma tradição ao longo do tempo, incluindo-se 

quando das grandes rupturas e desmembramentos que ressignificam essas tradições 

formando outra coisa daquilo que não querem, não conseguem ou já não podem mais 

ser.  

Um tanto quanto deslocada do contexto cultural original de sua tradição e, ao mesmo 

tempo, surgindo como um “novo movimento religioso” no Ocidente, através de uma 

instituição que objetivava atuar internacionalmente, a ISKCON possuía uma visão 

peculiar sobre sua missão, sobre quem seriam os seus membros, sobre a sociedade a 

qual ela estaria envolta e outros temas.  

Prabhupada, então, procurou definir a tradição religiosa da qual ele adviera, nos termos 

dos rumos que ele gostaria que sua instituição trilhasse, dando-lhe definições que 

tornaram a ISKCON um ramo específico do Vaishnavismo Gaudiya, assim como a 

Gaudiya Math o fizera na época de sua difusão pela Índia, nas primeiras décadas do 

século XX.  

A priorização da ISKCON no aspecto missionário foi uma das características mais 

inovadoras e cruciais para a possibilidade de sua inserção e expansão nos países 

ocidentais. Embora os princípios reguladores e práticas adotadas pela ISKCON sejam, 

de um ponto de vista, rígidos, podemos constatar que flexibilização, reformatação e 

adaptação das práticas foram recursos utilizados pela instituição na tentativa de atrair e 

manter os seus membros no mundo moderno e não indiano. A ISKCON surgiu no 

Ocidente, também, como parte do processo de modernização e universalização do 

Vaishnavismo Gaudiya, iniciado ainda no século XIX, na Bengala Ocidental. Mas por 

uma série de dinâmicas que podemos chamar de “modernas” – como uso da imprensa, 

institucionalização e internacionalização da religião em moldes semelhantes à das 

religiões cristãs, além do uso da língua inglesa como forma de pregação – 

possibilitaram uma religião restrita a questões específicas do contexto religioso hindu a 

se espalhar pelo mundo ocidental no contexto da efervescência da contracultura 

americana e europeia.  

No Brasil, os primeiros adeptos do movimento Hare Krishna chegaram em 1973, mas, 
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somente no final daquela década a religião estaria de fato em movimento. Durante os 

anos 1970 e 1980 a instituição se desenvolveu, abrindo algumas dúzias de templos, 

centros de pregação e comunidades rurais no país (CARVALHO, 2017). As 

controvérsias na mídia em um contexto internacional levaram a ISKCON a sofrer 

diversas investigações, inclusive policiais, sem, no entanto, gerar grandes perdas à 

instituição. Mas, certamente, demandou grandes esforços para desconstruir aquilo que a 

mídia vinha procurando estabelecer enquanto verdade para este e outros dos novos 

movimentos religiosos, tidos de forma geral como “seitas”. 

Embora aqui, como em outros lugares do mundo ocidental, o número de membros tenha 

sido inexpressivo dentro do âmbito maior do campo religioso de tradição cristã, os Hare 

Krishna se tornaram parte influente nas representações coletivas sobre o que seria o 

 induísmo, sobre a religiosidade e espiritualidade “oriental”. Boa parte dessa influência 

da dinâmica de estabelecimento do Hare Krishna no Brasil se deu pela maneira como os 

próprios membros da ISKCON representavam a si mesmos, suas práticas e “missão”. É 

o que veremos a seguir. 

Nosso propósito aqui é discutir de que formas o próprio movimento Hare Krishna se vê, 

de que maneiras ele percebe suas práticas, seus objetivos, seus praticantes e quais 

seriam as possíveis influências das representações da mídia sobre as autorrepresentações 

do Hare Krishna. 

 

Palavras-chave: Movimento Hare Krishna; Novos Movimentos Religiosos; Religiões 

Mídia. 
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SEXUALIDADE PARA A MULHER ADVENTISTA NOS ANOS 1980 A PARTIR 

DA REVISTA VIDA E SAÚDE95 

 

Luanna Fernanda da Cruz Bach96 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da perspectiva da História Cultural, a qual 

tem por objetivo, segundo Chartier, de “identificar o modo como em diferentes lugares 

e momentos uma determinada realidade social e construída, pensada, dada a ler”97. Um 

tema também pertinente explorado por Chartier é a questão da representação, maneira 

de estar, pensar e sentir-se no mundo, segundo o qual ela cerca-se de três elementos: a 

construção da realidade por determinado grupo social, as práticas que legitimam essa 

identidade social e a existência de instituições que perpetuam essa identidade social98. 

No caso adventista: não só a igreja/templo, mas também as escolas, hospitais, indústria 

alimentícia, e o que nos é pertinente: as editoras. 

Quando trabalhamos com o discurso religioso e transversalmente a sexualidade, 

encontramos diversos pontos de tensão. Para Paixão e Rodrigues, essa tensão encontra-

se principalmente no binômio discurso-prática, tanto para quem o profere, quanto para 

quem o recebe – há dissidências entre os ensinamentos e a prática real da 

sexualidade99. O discurso funciona de modo a garantir uma ética religiosa cristã, 

buscando o controle social dos corpos. Essa ética é regida sob o olhar do outro e 

consiste em leis estabelecidas para garantir a manutenção e sobrevivência de 

determinado grupo100. No convívio denominacional, há o discurso dito e o não-dito, e 

nesses discursos internalizados é que surgem os conflitos entre desejos e proibições. As 

autoras enfatizam que “a análise do processo educacional das instituições cristãs sobre a 

sexualidade sinalizará momentos de rigidez que dialogam com a emergência da fluidez 

nas fronteiras que delimitam a coação ou a liberdade dos corpos, protagonistas das 

estruturas de poder que redefinem as identidades”101 Nessa perspectiva, quanto maior o 

pressionamento das demandas seculares nas fronteiras mais rígidas das instituições 

religiosas, é possível observar o maior crescimento da vigilância das igrejas sobre os 

                                                             
95 O presente trabalho foi desenvolvido através do Programa de Iniciação Científica, com auxílio financeiro do CNPq, entre os anos 

de 2015 e 2016 sob orientação da Profª Drª Karina Kosicki Bellotti. 

96 Mestranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR. E-

mail: lfcbach@gmail.com. 

97 CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Rio de Janeiro: DIFEL, 1990, pp. 16-17. 

98 CHARTIER, Roger. O Mundo Como Representação. Estudos Avançados. vol. 5, n.º 11, São Paulo, Jan./Apr., 1991, p. 183. 

99 PAIXÃO, Claudia F.; RODRIGUES, S. G. F.. Corpos Institucionalizados que balançam entre fluidez e rigidez religiosa. Ensaio 

sobre a tutela da igreja cristã na sexualidade. In: PERETTI, Clélia (Org.) Congresso de Teologia da PUCPR. Anais eletrônicos, 

Curitiba: PR, 10, 2011. p. 134. 

100 Idem. p. 137. 

101 Idem. p. 135. 
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corpos de seus adeptos.  

Quanto à metodologia, considerando o trabalho com periódicos algo anteriormente 

considerado problemático por algumas correntes historiográficas. Tânia de Lucca, em 

seu texto “ istória dos, nos e por meio dos periódicos”, pontua questionamentos 

bastante pertinentes para fazermos as fontes, dentre os quais destacam-se: caracterizar o 

grupo responsável pela publicação, identificar os principais colaboradores, o público a 

que se destinava e as fontes de receita102. Sendo os periódicos o meio de comunicação 

historicamente mais utilizado pelos adventistas, tendo sido uma importante ferramenta 

de coesão doutrinária no período que antecede a institucionalização denominacional 

enquanto Igreja Adventista do Sétimo Dia, há diversos trabalhos que se utilizam dos 

periódicos adventistas para explorar questões pertinentes aos adventistas, buscando 

compreender sua forma de ver e estar no mundo. 

Portanto, faz-se necessário apresentar brevemente o movimento adventista, para 

posteriormente adentrarmos na análise da revista Vida e Saúde e suas questões acerca 

da sexualidade para as mulheres.  

A origem da Igreja Adventista do Sétimo dia se localiza nos movimentos messiânicos 

estadunidenses da primeira metade do século XIX. Sua principal fundadora, Ellen 

White, é também considerada uma profetisa e referência teológica para a comunidade 

adventista. A relação entre mídia e adventismo se deu já nos primeiros anos de 

organização do movimento, quando White iniciou a publicação de livros e panfletos 

com intuito de difundir a mensagem adventista, principalmente acerca do iminente 

retorno de Cristo à terra. Em território brasileiro, a inserção e desenvolvimento 

institucional da Igreja ocorreram durante as duas últimas décadas do século XIX. Em 

1900 foi fundada a Casa Publicadora Brasileira, editora pertencente à Igreja Adventista 

e responsável pelas publicações oficiais da denominação no Brasil, entre elas a revista 

Vida e Saúde, utilizada como fonte no presente trabalho. 

Intitulada a “revista ilustrada em prol de uma vida sã e feliz”, a Vida e Saúde foi 

lançada pela Casa Publicadora Brasileira em 1938. Distribuída mensalmente por meio 

de assinaturas, ao longo de suas oito décadas, as temáticas e os modos como são 

abordadas passaram por poucas alterações. Assinada por profissionais de diversas áreas, 

mas sempre sob uma perspectiva cristã, a revista se organiza nas seguintes seções ao 

longo da década de 1980  “Emergência”, “Jornal da mulher” (ou em algumas edições 

                                                             
102 LUCA, T. R. de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi. (Org.). Fontes Históricas. 2ª ed. 

São Paulo: Contexto, 2008, v. 1, pp. 111-153. 
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“Vida e Saúde Mulher”), “O melhor da vida”, “O médico da família” e “Panorama 

mundial”, além de contar com reportagens temáticas diferentes mês a mês.  

Ao longo dos anos 1980, ela abordava temas diversos que estavam sendo tratados num 

plano social mais geral sobre saúde e comportamento, pincelando um ideal de práticas e 

condutas condizentes com o estilo de vida cristão e adventista. Considerando o período 

como um momento de crescimento e amadurecimento dos debates feministas, de 

reformulação dos papéis de gênero e das ressignificações acerca de corpo, beleza e 

sexualidade feminina, a revista Vida e Saúde busca abordar e desenvolver essas 

questões em suas páginas. Contudo, pouco se vê um modelo de mulher que não esteja 

associado a uma vida conjugal, ao cuidado diário dos filhos e do lar. Nesse sentido, o 

que buscamos entender é qual modelo de sexualidade a revista constrói para suas 

leitoras e qual o papel da mulher no exercício da sexualidade matrimonial, num 

contexto de grandes transformações quanto à sexualidade e aos papéis de gênero. 

Ao analisar as fontes, o que podemos observar é que são diversas as atividades que 

regem a vida da mulher, mas todas elas reduzidas ao âmbito privado e doméstico. Quem 

fala as leitoras é o discurso cristão, masculino e heteronormativo, que pressupõe um 

universo pautado nas “leis universais de Deus”, criando uma atmosfera de empatia e 

conciliação em defesa de valores cristãos mais gerais com as outras denominações 

cristãs já estabelecidas no cenário religioso brasileiro, procurando inserir o estilo de 

vida adventista com suas diversas especificidades, mas também adotando características 

do cristianismo no Brasil como forma de ganhar espaço nas prateleiras de mídia 

impressa religiosa. Mesmo não sendo abertamente denominacional, tinham como 

público-alvo leitores familiarizados ou interessados com o com os costumes cristão, 

sobretudo sobre as mulheres. Trazem em suas páginas, por exemplo, um discurso de 

reprovação do sexo antes do casamento, bem como justificam o crescimento da 

infertilidade como consequência da libertação sexual da mulher, que faz com que haja 

um maior número de parceiros/as, o que ocasionaria disfunções sexuais.  

Na edição de maio de 1986, um tópico que nos chama a atenção é o “Liberação sexual e 

infertilidade”, da seção Panorama Mundial. Nele, se deposita a responsabilidade acerca 

de infertilidade nas mulheres. No texto, com poucas referências sobre legitimidade das 

informações, afirmam que “estudos revelam que as mulheres que tiveram vários 

parceiros antes do casamento desenvolvem anticorpos contra os espermatozoides, 
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aumentando assim a incidência de esterilidade”103. 

Já na edição de novembro de 1985, a revista traz - literalmente - de um tutorial 

comportamental acerca das etapas do envolvimento físico em um relacionamento. Em 

“Contatos físicos para desenvolver o amor”, afirmam que muitos relacionamentos 

fracassados são resultado da falta de informação de como proceder. A matéria inicia-se 

da seguinte forma: 

“Os motivos que levam uma moça e um rapaz a quererem dar todos os passos que 

envolvem os contatos físicos (...) podem variar de acordo com o sexo de cada parte; são, 

porém, o resultado de terem, moço e moça, deixado de crescer espiritualmente 

aguardando tempo e ocasião apropriados para o relacionamento matrimonial”104 

Os níveis de aproximação entre os jovens casais devem estar sob constante vigilância e 

de acordo com as “vontades divinas” – quanto menos contato físico ao longo do 

namoro, mais saudável a relação será. Trazendo o tutorial abaixo para elucidar as 

relações possíveis entre um casal, afirmam que 

“O mais rudimentar contato físico entre duas pessoas estaria representado na 

extremidade esquerda do esquema como olhares. Este é um contato físico bem inocente. 

Na outra extremidade encontra-se a relação sexual, que é algo belíssimo criado por 

Deus e reservado por Ele apenas para o casamento. Mas onde traçar a linha divisória 

durante o namoro e noivado? É o grande problema. Esse problema é agravado pelo fato 

de haver em todos uma poderosa força ou impulso interior que quer arrastar a linha 

divisória o máximo possível para a direita. Mas a região do consentimento é também a 

região do perigo e do 

arrependimento.”105

 

 

Em outra matéria, “As relações sexuais fora do casamento”, da edição de maio de 1982, 

se opõem, como o próprio título já indica, ao sexo fora dos contornos matrimoniais. No 

tópico “Por que Existe o Sexo?” (p. 34), a redação afirma que  

                                                             
103 REVISTA VIDA E SAÚDE, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí: SP, n. 5, 1986, p. 32. 

104 REVISTA VIDA E SAÚDE, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí: SP, n. 11, 1985, p. 21. 

105 Idem, p. 22. 
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“O sexo tem vários propósitos; Deus o instituiu para que se tornasse um vínculo de 

amor que unisse na intimidade o marido e a mulher. Quando cada cônjuge é motivado a 

dar-se um ao outro, a relação sexual se transforma em um dos prazeres físicos, 

espirituais e mentais de maior grandeza. É um poder unificador que afirma e aproxima 

os dois... algo que eles partilham, que desfrutam juntamente, alguma coisa única e 

exclusiva entre marido e mulher.”106 

Nesse sentido, podemos observar que a Vida e Saúde se constitui como um manual para 

a condutas “saudáveis”, conduzindo sob uma perspectiva cristã os diversos aspectos da 

vida matrimonial, sobretudo para as mulheres, por serem seu público-alvo, mesmo que 

não declarado de forma aberta. Utilizam um tom de advertência para aqueles e aquelas 

que estariam exercendo práticas que levariam à infelicidade por não estarem de acordo 

com os verdadeiros propósitos de Deus para a relação entre homem e mulher. A 

sexualidade deveria ser um exercício saudável e restrito ao casamento, que só assim 

proporciona uma verdadeira felicidade pessoal e matrimonial. 

Especialmente as mulheres deveriam ter grande cautela em não se deixar levar pela 

chamada “onda de novas ideias”, que induziriam a juventude às práticas sexuais livres e 

deliberadas. A mulher não deveria negligenciar seu papel, instituído por Deus, no 

círculo familiar. Que por sua ver se constituí após todas as etapas matrimoniais serem 

seguidas, e no qual a mulher era responsável não só pelos cuidados consigo mesma, mas 

com as tarefas do lar, o cuidado com os filhos e às necessidades do marido.  

A sexualidade, limitada aos contornos matrimoniais, deveria ser assunto conversado 

abertamente pelo casal, possibilitando que, ao surgir um problema na relação entre 

“homem e mulher”, isso pudesse ser tratado de forma que não ocasionasse um desgaste 

a relação matrimonial. As mulheres são colocadas como provedoras de amor e cuidado, 

mas que careciam de atenção pelo marido. Sendo assim, as relações sexuais eram para 

além do contato físico, a construção de uma harmonia entre marido e mulher, que se 

preservavam um para o outro, sob constante vigilância de Deus. Ao passo que adverte 

sobre os perigos do mundo moderno, vê-se que o objetivo da revista é indicar o 

caminho, as corretas ações para um público, principalmente feminino, que não teria 

noção (ou não deveriam ter) sobre diversas questões sexuais. 

 

Palavras-chave: Igreja Adventista do Sétimo Dia; Revista Vida e Saúde; sexualidade; 

mídia impressa; mulheres. 
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A MISSÃO COMO CAMPO DE DISPUTA: O TESTEMUNHO DO PADRE 

VIERTER, FUNDADOR DA IGREJA CATÓLICA DOS CAMARÕES (1894-1914) 

 

Marion Brepohl
107

 

 

Minha apresentação objetiva problematizar a ação missionária a partir das “Memórias” 

de Heinrich Vieter, bispo palotino fundador da missão católica dos Camarões no ano de 

1884. Estas memórias foram concluídas em 1903, tratando-se de um texto inédito e 

pouco ou nada examinado pelos estudiosos do tema. Está sob a guarda do Arquivo do 

Convento dos Saint-Spiritains, em Chevelly Larue, França. 

A narrativa, que se deixa conduzir por uma atenta observação sobre os confrontos dos 

europeus com os nativos é um modelo exemplar das motivações religiosas que 

impulsionaram a Igreja Católica rumo ao continente africano nesta conjuntura: por fim à 

escravidão e integrar o povo à comunidade dos crentes. E pretendia também engajar a 

opinião pública em favor dos empreendimentos coloniais e subsidiar financeiramente a 

Igreja tendo em vista a missão evangelizadora. 

O documento possui uma riqueza que ultrapassa as questões religiosas que o 

motivaram; seu autor se dedica a narrar diversos episódios que, em seu conjunto, dão 

testemunho da violência praticada pelos colonizadores do Império alemão e das 

dificuldades da missão católica tendo em vista a presença das comunidades reformadas. 

Principalmente a presença dos batistas traça alguns contornos de uma missão autóctone; 

sua origem se deu com a migração de escravos libertos que desejavam retornar ao 

continente de origem, trazendo consigo a fé cristã reformada e o élan abolicionista. Com 

eles, vinham clérigos e líderes religiosos laicos; além dos batistas, mencionem-se as 

missões americanas, notadamente a presbiteriana, que chegou aos Camarões em 1875, 

estabelecendo-se no sul da região, em Batanga, e cooperando, mais tarde, não sem 

alguns conflitos, com as missões protestantes alemãs. Sim, porque com a transformação 

da região em protetorado alemão, em 1893-4, chegaram missionários da Basiléia e da 

Missão Batista de Berlim, os quais buscaram estabelecer vínculos com as comunidades 

reformadas locais, com quem negociavam não apenas a doutrina, como também funções 

eclesiásticas e de mediação entre o governo e os interesses dos nativos. 

Assim, temos pelo menos 4 agentes que interferem na missão do Padre Vieter: os 

batistas há mais tempo estabelecidos, a missão da Basileia e de Berlim, o governo 

                                                             
107 Universidade Federal do Paraná 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

168  

recém-instalado e os exploradores alemães, que adquiriam terras a um preço muito 

barato e exploravam as riquezas da região, como o marfim, a borracha, o cacau.  

No discurso do padre, observa-se, porém, uma ausência: a voz do nativo. Embora a 

bibliografia nos dê conta de que havia integração entre europeu e nativo por meio do 

comércio e de que havia um clero nativo com muitos seguidores (JOHNSON, 2012), 

este não é citado como alguém que tenha uma história, cultura, convicções religiosas; 

nem mesmo as crenças oriundas de seus ancestrais são mencionadas. São apresentados 

como o alvo de disputa da missão, tendo em vista dois adversários: as crenças 

reformadas e a violência do colonizador. 

Assim sendo, pode-se observar que as memórias são redigidas muito mais para os 

europeus, um alerta para seus erros na missão colonizadora. Segundo o padre, 

principalmente os fazendeiros alemães, longe de servirem de exemplo cristão, pareciam 

bem mais se tornarem os verdadeiros selvagens: o relaxamento dos costumes 

relativamente à sexualidade, o emprego do trabalho forçado e a venda de mulheres para 

os brancos são denunciados pelo padre, contra o que ele prega a necessidade de se criar 

uma elite branca monogâmica e auto-comedida, capaz de cristianizar a região. 

Por outro lado, a presença protestante também é tematizada. A missão batista pioneira é 

apresentada como sinal de um cristianismo “negrificado”, vale dizer, como uma 

doutrina que incorporou excessivamente os hábitos nativos. E este conta com o apoio, 

ainda que não explícito, do protestantismo vindo da metrópole, que recebe do governo 

mais subsídios do que os católicos. 

Nos escritos de Vierter, fica evidente a importância do auxílio governamental para as 

missões. Com ele, obtinha-se apoio para a instalação de estações missionárias ou postos 

missionários, um terreno onde se edificavam a casa do pároco, escolas, orfanatos, 

hospitais e local de distribuição de ajuda aos necessitados. E claro, ali se distribuíam os 

bens sagrados e edificava-se o templo. 

Segundo Malu (2015), o posto missionário, que abrigava o templo, a residência do 

missionário e outros serviços, tornava-se um lugar de entrecruzamento de olhares e 

expectativas, tanto quanto de relações de poder. Tais relações obedeciam e obedecem a 

uma lógica política (os interesses do Império, da política local, da política eclesiástica); 

de interesses econômicos (afinal, a missão tem o seu custo), e de dominação sobre 

corpos e condutas.  

Para Malu, é também um local de negociação de epifanias, pois o território da missão é 

resultante de uma expropriação: ali viveu um povo com suas crenças e ritos primevos, 
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que serão desqualificados ou mesmo destruídos (pelo menos é esta a intenção) pela 

cosmogonia do missionário. 

Há, portanto, uma concorrência entre crenças e ritos sagrados, que se sobrepõem e em 

muitos casos se opõem. Podem se amalgamar ou podem provocar efeitos destrutivos. E 

ainda que nos pareça uma expressão carregada de frio pragmatismo (normalmente a 

utilizamos para questões econômicas), o fato é que a concorrência, segundo 

PRUDHOMME e BART (2011) é uma dinâmica constitutiva da missão, pois ela 

sempre denega, confronta e afirma sistemas de crenças com a intenção de desfavorecer 

ou mesmo eliminar o outro. Ou, de outro ângulo, pode reforçar um quadro de crenças 

que porventura tenha se enfraquecido. E, apesar das rivalidades, determinadas missões 

podem se juntar em nome do combate a um “mal maior”, como no caso da África, a 

violência dos agentes coloniais ou o islamismo. Assim, a concorrência missionária 

produz, segundo as situações e as estratégias dos atores, sinergia ou antagonismos, 

conflito ou coexistência. (2011, p. 15). 

É sobre esta concorrência que pretendo debater. Uma concorrência que pode provocar 

distanciamentos e produção de imagens detratoras (como por exemplo, a apresentação 

dos batistas como cristãos selvagens); de outra parte, pode levar a sinergias, como me 

parece ter sido, no caso dos Camarões, a aproximação de algumas missões religiosas 

diante da violência do trabalho forçado. 

A partir, então, das memórias do Padre Vierter, pretendo analisar este campo de 

disputas onde o nativo é o alvo principal; e, que não obstante sua importância para a 

causa missionária, resta em silêncio. Pretendo ainda apresentar o modelo de colônia 

imaginada pelo padre, bem como as tensões provenientes de um cristianismo já 

estabelecido (a que denomino autóctone) e do cristianismo autorizado e protagonizado 

pelo governo colonial. 
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MULHERES CRISTÃS, MULHERES VIRTUOSAS, MULHERES IDEAIS: 

REFLEXÕES SOBRE O PAPEL FEMININO NO DISCURSO DA ESCRITORA - 

STORMIE OMARTIAN E DA PASTORA MISSIONÁRIA- SARAH SHEEVA 

 

Matheus Machado Vieira108 

 

A presente comunicação aborda uma discussão direcionada ao pentecostalismo e um 

modelo de mulher, por meio da Literatura de Aconselhamento gospel para mulheres e 

famílias, bem como, mídias digitais e seus usos na propagação desses discursos. Nessas 

fontes, são analisadas duas religiosas do segmento pentecostal, a escritora cristã 

estadunidense Stormie Omartian da Igreja do Evangelho Quadrangular e a pastora 

brasileira Sarah Sheeva da Igreja Pentecostal Celular Internacional. A primeira 

converteu-se ao cristianismo após várias crises pessoais, hoje seus livros são Best 

Sellers direcionados a aconselhamentos femininos e familiares, sendo que seus 

aconselhamentos não restringem-se aos livros. Stormie Omartian é ativa nas redes 

sociais, onde propaga mensagens direcionadas as mulheres, bem como divulga suas 

publicações editoriais. Na mesma linha, porém com as especificidades do contexto 

religioso brasileiro, essa proposta dirige-se a pastora Sarah Sheeva que atualmente 

comanda o "Culto das Princesas" a convite das igrejas evangélicas pelo Brasil. 

Metodologicamente essa análise parte das contribuições dos estudos culturais, 

globalização e mídia. Sendo que a proposta busca comparar os discursos dessas 

lideranças religiosas analisando a “eficácia simbólica” da propagação dos mesmos. 

Como Omartian e Sheeva contribuem para a consolidação de um modelo específico de 

mulher e família no século XXI? Tal modelo não é novo, trata-se da tríade “mãe zelosa 

esposa obediente e mulher virtuosa”, também, temente a Deus e obediente as 

normatizações de gênero pregadas pelas instituições religiosas. Ao resgatarmos as 

mensagens de Sheeva e Omartian, podemos perceber a presença constante de modelos 

de proselitismo cristão, sendo que a principal defesa das religiosas são valores 

referentes à castidade, corpo, virtude, obediência e submissão ao homem. O oposto 

disso são as mulheres não ligadas a essa moral, nas quais recai o sentimento de 

intolerância. Quando um modelo de mulher, família e sexualidade é colocado como o 

único possível, outras formas de agir se tornam marginalizadas. Sarah Sheeva (2015), 

em seu livro Defraudação emocional, denomina as mulheres não castas de “cachorras” e 
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“piriguetes”, pessoas ligadas ao que ela denomina de “depravação moral”. Semelhantes 

discursos são encontrados em vários livros de Stormie Omartian, produções dedicadas 

ao enquadramento da mulher cristã a uma moral específica. Assim, é notável a 

separação do “eu” e dos “outros” nas enunciações das duas líderes. O sentimento de 

pertença a uma verdade única permeia os discursos de ambas, o que inegavelmente leva 

à construção de representações ideais de mulher e ao sentimento de intolerância por 

aqueles que não compartilham dessa linguagem. O objeto dessa discussão é pensado 

dentro de uma perspectiva teórico-metodológica que concerne às relações entre as 

expressões midiáticas da religiosidade e os sentimentos na História. No arcabouço que 

da sustentação a essa análise, inegavelmente o fenômeno da globalização, do consumo e 

da propagação midiática envolvem o enfoque temático. Busca-se entender o viés 

significativo de uma política econômica de consumo, bem como os sujeitos na era da 

globalização, cenário que atinge todas as formas de vida e expressões, entre elas a 

religião. Também parte-se da ideia de que a religião buscou se adaptar à globalização e 

ao consumo em um mundo cada vez mais secularizado. Todavia, conflitos eminentes 

surgiram dentro desse escopo de culturas, identidades, representações e sentimentos. O 

discurso intolerante pode ser considerado uma das principais consequências. Como a 

liberdade sexual feminina pode ser questionada por muitos indivíduos envoltos em uma 

representação específica da mulher? É o que procura-se responder nesta proposta. Não 

obstante, essa resposta vem da interpretação dos significados do discurso sobre aquilo 

que determinados sujeitos acreditam ser o viável. O que existe além do sentimento de 

intolerância é a não aceitação de uma possível convivência harmoniosa entre grupos, 

pois os destoantes das representações religiosas compartilhadas são aqueles que 

precisam ser salvos, corrigidos dentro da visão daqueles que detêm a palavra da 

salvação. Trata-se de um sentimento de pertença que traduz, por meio das 

representações, uma possibilidade única de pensar a mulher, a família e a sexualidade. 

As religiões evangélicas buscaram se adaptar ao espaço secularizado e multicultural da 

globalização. Inseriram-se na cultura do consumo e mesclam-se como uma identidade 

dentre tantas outras. Além dos conceitos aqui apresentados, o que permeia essa 

proposta, e irá permear uma pesquisa mais ampla, são os usos das mídias, não somente 

por parte das lideranças evangélicas centrais, Omartian e Sheeva, mas por toda uma 

gama religiosa atual. Procura-se trazer como os mesmos se apropriaram dessa 

ferramenta de comunicação, bem como se adaptaram às mudanças tecnológicas 

decorrentes nas últimas décadas. Todavia, o que é importante nesse debate é o novo 
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estilo de pregação por parte de muitas igrejas quando se apropriaram do uso dessas 

ferramentas. Trata-se de uma forma rápida e muitas vezes eficaz de disseminar a 

palavra, construir representações, gerir sentimentos e também propor modelos ideais 

para os cristãos. Com a globalização, a religião se tornou um bem a ser adquirido como 

qualquer outro produto. Nessa perspectiva, o fiel não é mais preso a instituições 

fechadas e tradicionais, que não lhe possibilitam uma maior interação com as lideranças 

e com os bens de salvação. A religião de consumo buscou reformular isso, pois 

propiciou uma maior proximidade do fiel com a mensagem sagrada. As mídias, 

principalmente as digitais, têm assegurado essa interação, pois as lideranças 

conquistaram esse território, bem como se adaptaram às mudanças advindas da cultura 

da conexão (JENKINS, 2014). Para finalizar, resta-nos refletir que, muito embora as 

igrejas tenham modernizado suas formas de enunciação, dado uma nova roupagem ao 

discurso religioso, e os líderes tenham conquistado um maior carisma por meio das 

mídias, o conteúdo das mensagens permanece o mesmo em muitos quesitos. Quando 

pisamos no campo da moral, dos costumes e das relações de gênero, essas permanências 

são mais visíveis. Nos temas referentes à mulher, à família e à sexualidade, nas 

vertentes cristãs contemporâneas, ainda há um intenso resgate da longa tradição cristã. 

Uma tradição que deve ser pensada pela longa duração, pois tratam-se de princípios 

advindos do discurso bíblico, das epístolas paulinas, e da forma como o cristianismo se 

consolidou.  

 

Palavras Chave: Aconselhamentos, Família, Instituições, Mulheres, Religião. 
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MANOEL PIZARRO E A RACIONALIDADE NA RELAÇÃO COM O SAGRADO 

(1934) 

 

Thaís Doyle Balk
109

 

 

Ao lermos um estudo em história intelectual não estranharíamos, a primeira vista, se 

identificássemos o sujeito de estudo como um conhecido pensador, frequentemente 

vinculado a um cargo político ou acadêmico, ou sua obra como de grande relevância 

epistemológica e ampla circulação, influenciando outros pensadores e coestabelecendo 

contextos (Lacapra, 1998; Lovejoy, 2005). 

Entretanto, de imediato causa desfamiliarização e certa desconfiança a problematização 

em abordagem historiográfica intelectual — e não, talvez, em sociologia das religiões 

—, do livro de um comerciante de “seccos e molhados” que identifica contradições na 

bíblia e, através de um “estudo crítico” de religião, passa a defender “grande parte da 

theoria espirita” (Pizarro, 1934  176). 

Lendo seu livro, é muito sugestiva sua crença teísta, de modo ao sujeito poder ser 

encarado como alguém que possui relação com o divino/sagrado. Nesse sentido, sua 

proximidade com o espiritismo poderia não passar de misticismo, o que realçaria o 

contraste com seus argumentos de se basear em noções científicas, racionais 

(autorreflexivas), de não ser adepto de nenhuma religião e especialmente de não ser 

espírita. Com efeito, um comerciante que escreve o livro entre os atendimentos aos 

clientes durante o dia e o cuidado com os quatro filhos durante a noite, ao se identificar 

enquanto pesquisador, filósofo transmitiria muito mais credibilidade em relação aos 

argumentos sobre “infalibilidade papal”, “contradicções bíblicas”, “verdadeiro 

cristianismo” ao se posicionar fora do “contexto-discurso-objeto” representado pelo 

espiritismo kardecista. 

Dessarte, partindo da teoria do sagrado do teólogo alemão Rudolf Otto (2017), que 

harmoniza os aspectos racionais e irracionais no fenômeno religioso, o que defendo vai 

na direção de que essas contradições em Pizarro não necessariamente possam se opor, 

porquanto algumas passagens de seu texto possam nos indicar certa conciliação entre 

um Pizarro teísta — que poderia estar buscando sua própria religião —, com um Pizarro 

intelectual, crítico do que ele chama de ideias, neste caso ideias religiosas, e assim não 

ser um espírita num sentido estritamente irracional, na crença do que foge ao pensar 
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conceitual (Otto, 2017: 97-98), mas alguém que vislumbrou no espiritismo de Kardec 

uma opção plausível (de todas as que teve contato), aqui o aspecto racional defendido 

por Otto (quanto mais claros e unívocos os conceitos, melhor a linguagem (p. 34), mais 

racional), com sua referência de busca crítica da ideia cristã de verdadeira religião. 

Entre livros sagrados, cartas, folhetos, livros doutrinários e jornais, a busca pela verdade 

No livro epistolar de 400 páginas, Contradicções do catholicismo e protestantismo sob o 

ponto de vista do espiritismo (São Paulo, Typ. Napoli, 1934), elaborado entre 1932 e 

1934, o comerciante da cidade de Pirassununga, São Paulo, procura a verdade no 

sentido da religião entendida mais próxima do Cristianismo. Para tanto, a partir das 

trocas de cartas com representantes religiosos e redações de jornais e revistas; de 

leituras de folhetos, livros e bíblias, Pizarro indica buscar a religião verdadeira 

analisando as «ideias» religiosas (p. 7), especialmente quando debate os critérios 

utilizados para as justificativas que algumas vertentes utilizam para os conceitos de 

caridade, céu, purgatório e inferno. Nessa busca, aproxima-se do espiritismo kardecista 

sem se considerar espírita ou adepto de nenhuma outra religião. 

A compreensão de proximidade com o espiritismo, entretanto, pode ser entendida como 

contraditória com sua defesa do “encontro com a verdade”, presente também em sua 

autorreferenciação como pesquisador, porquanto há constantes comparações entre 

religião e ciência, especialmente a partir do uso da noção de prova; e de minha leitura 

de não haver nele a consciência da produção de um sentido exclusivamente religioso, ao 

não se considerar adepto de nenhuma religião (o que poderia ser pensado a partir de 

uma identidade espírita, por exemplo), mas buscar uma relação com a ciência empírica. 

Aqui reside a hipótese que estou avaliando para erigir meu eixo narrativo-

argumentativo. 

Perpassando, significando e sustentando a relação com sagrado de Pizarro, parece-me 

estar a noção central de «razão»  “[…] Podiamos dizer tudo isso e muita cousa mais ás 

pessoas que assim pensam, mas perderiamos o tempo. O mellhor é deixa-las, pois quem 

assim pensa, é porque a faculdade de raciocinar não está desenvolvida como o requer o 

estudo de uma religião” (Pizarro, 1934  7, prólogo). 

Em seu livro, o conceito de racionalidade não parece estar no sentido de superioridade 

intelectual (o que poderia colocar o espiritismo ou sua defesa acima das demais 

crenças), mas na direção de uma reflexão conceitual, discursiva:somos um ser que 

duvida conforme a definição de Cl Bernard do verdadeiro sabio, embora nós não o 

sejamos. Não quer isto dizer, porêm, que sejamos um sceptico. Duvidamos emquanto 
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não tivermos provas para crer, ou emquanto de lado a lado haja argumentos 

irrespondiveis. “Não somos, portanto, um sceptico. Somos sim um philosopho, mas 

com o significado que tinha essa palavra na antiguidade quando pronunciada por 

Pythagoras ao rei Leonte. Tendo esse rei perguntado qual era sua profissão, respondeu: 

‘Sou philosopho’, isto é, amante da sabedoria. O vocabulo foi mudando de significado e 

hoje é empregado como synonimo de sabio. Apesar de não termos encontrado no 

antagonista catholico ou protestante com quem tratamos neste presente trabalho, nem 

nos livros destas religiões aqui criticados, nenhuma objecção séria a que não 

pudessemos responder racionalmente, não nos consideramos ainda senhores da verdade. 

E’ possível que, a despeito de tudo, estejamos em erro embora não o fosse descoberto 

por nossos antagonistas. O que podemos garantir ao leitor é que, embora estejamos 

errado [sic], o certo é que obramos com sinceridade e estamos de boa fé; e a prova disso 

é que estamos prompto [sic] a dar a mão á palmatoria, desde que nos possam dar uma 

resposta cabal e satisfactoria ás objecções que fazemos. (Pizarro, 1934: 3-4 prólogo, 

grifo meu) 

Pizarro, assim, parece-me inteligível supor, vai rastrear essa noção racional como ele a 

elabora nas vertentes religiosas que tem contato, através das formas como perceberia 

cada qual racionalizando seus conceitos na teoria (em livros doutrinários, bíblias e 

jornais) e na prática (em suas atitudes e falas). 

Essa racionalidade em Pizarro é, nesta perspectiva, entendida como muito próxima à 

ideia de razão presente na teoria do sagrado desenvolvida pelo teólogo alemão Rudolf 

Otto (1869 – 1937), que centraliza a relação do ser humano com o sagrado a partir da 

conceitualização – o aspecto racional, porquanto haja clareza conceitual – e a 

experiência (o numinoso), expressando o irracional do fenômeno religioso, porquanto 

inefável e indefinível, apenas discutível: 

Se chamarmos de racional um objeto que pode ser pensado com essa clareza conceitual, 

deve-se caracterizar como racional a essência da divindade descrita nesses atributos. E a 

religião que os reconheça e afirme é, nesse sentido, uma religião racional. Somente por 

intermédio deles é possível “fé” como convicção com conceitos claros, à diferença do 

mero “sentir”. […] O cristianismo possui esses conceitos e os possui com maior clareza, 

nitidez e completude, o que constitui um sinal fundamental da sua superioridade sobre 

outros níveis e formas de religião, embora não seja esta a única característica a conferir-

lhe esta posição.(Otto, 2017: 33) 

Nesse sentido, é sugestiva a hipótese de conciliar a contradição intelectual/espírita em 
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Manoel Pizarro ao se colocar em relevo a construção de sentido que Pizarro 

desenvolveria com o sagrado e, deste, sobremaneira com o conceito de evolução, que 

me parece central em sua busca pelo verdadeiro cristianismo. A partir desse conceito, 

Pizarro desenvolveria uma construção dialética própria que o encaminharia ao 

espiritismo kardecista. 

 

Palavras-chave: História Intelectual. Manoel Pizarro. Razão. Cristianismo. Rudolf Otto. 
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REPRESENTAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE NO CONFLITO NARRATIVO: 

QUANDO A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA VIRA MEME110. 

 

Rangel Ramiro Ramos111. 

 

Não é de hoje que as redes sociais podem ser vistas como um território de conflito 

pautado pelas disputas ideológicas. No Brasil, os ânimos parecem ficar ainda mais 

agitados quando um ícone religioso se envolve com temáticas relacionadas ao 

preconceito. Nesse contexto diacrônico, a sátira e a ironia dos memes transpassam a 

comicidade e tornam-se insumo de reflexão, combate e discussão política. Mas, para 

além da sátira, que por si só já remete a cultura popular, tem-se também a questão da 

representação e da representatividade, conceitos teóricos importantes para analisar uma 

narrativa a partir de uma disputa ideológica.  

Para Hall (2016), existem dois sistemas de representação: o mapa conceitual e a cadeia 

de equivalências, sendo assim, a interpretação construída a partir dessas duas lógicas é o 

processo que dá liga na relação entre coisas, conceitos e signos, produzindo sentido por 

meio da linguagem. Portanto, se o meme de internet for considerado uma linguagem da 

cultura contemporânea, como propõe Shifman (2014), então, produz sentido, dessa 

forma, pode-se dizer que é carregado de uma carga simbólica e ideológica, tendo, por 

sua vez, sua instrumentalidade também na esfera política.  

Ao alocarmos o meme na práxis política, entendendo a política como um fenômeno 

social, surge a possibilidade de analisá-lo a partir do regime estético proposto por 

Jacques Rancière, que permite uma percepção da narrativa construída, especialmente, 

por meio da enunciação e não, apenas, pelo enunciado. Para corroborar com tal 

pressuposto, Chagas (2016 93) afirma que “se por um lado o ambiente das mídias 

sociais estimula uma discussão pública calcada em experiências pessoais, por outro, 

valores compartilhados, próprios da cultura popular, podem traduzir em metáforas 

relações de poder, sentimentos de solidariedade, comentários e opiniões manifestas”.  

Tal percepção leva-nos a questionar de que forma os memes podem ser utilizados na 

disputa pelo poder dentro de um nicho de discussão política e/ou ideológica? Para 

elucidar essa problemática, este trabalho recorta os memes que envolveram o pastor 

                                                             
110 Proposta de artigo para validação de disciplina de mestrado. Apresentação em congresso do Núcleo Paranaense de Pesquisa em 
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111 Mestrando em Comunicação no Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Tecnólogo em Comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Bacharel em 
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Silas Malafaia e o jornalista Ricardo Boechat no episódio nomeado pelos internautas 

como "ô Malafaia, vai procurar uma rola", que aconteceu em junho de 2015.  

Durante seu programa, na rádio Band News, Ricardo Boechat discursava sobre 

intolerância religiosa quando uma de suas produtoras sinalizou que o pastor Silas 

Malafaia havia publicado vários tweets direcionados ao jornalista. Em resposta ao 

ataque, Ricardo Boechat disse ao vivo: "ô Malafaia, vai procurar uma rola e não me 

enche o saco". Episódio categórico que imediatamente ganhou repercussão nas redes 

sociais com inúmeros memes satirizando a situação de Silas Malafaia procurando, 

segurando ou com algum gesto fazendo menção à uma rola, que popularmente é um 

apelido dado a pomba, mas que devido a situação exposta na intenção de Boechat e no 

teor do jargão popular a interpretação mais cabível é de que Malafaia deveria buscar por 

um pênis. 

No objeto analisado neste artigo há pelos menos dois construtos ideológicos em disputa, 

a saber, o fundamentalismo religioso e a discussão LGBT. Dessa forma, uma análise ou 

crítica de memes visa investigar a produção de sentido construída a partir desses grupos, 

que se entendem separados pelo discurso, mas, querendo ou não, estão ligados pela 

linguagem, e constroem nessa relação uma narrativa conflituosa.  

A hipótese sugerida nesta pesquisa é que humor subjacente na sátira e na ironia é um 

dos caminhos para representar uma reação política e/ou ideológica nas redes sociais. 

Porém, esta abordagem esbarra em um entendimento simplório de representatividade, 

que limita a discussão aos polos opostos, questionando se Boechat poderia ser um 

representante do movimento LGBT? Ou, Malafaia teria condições de representar os 

evangélicos brasileiros? Questões importantes, mas que este artigo pretende tratar sob a 

ótica dos conceitos teóricos sobre territorialidade, para que dessa forma, seja possível 

tocar em problemáticas que não são tão explícitas, como por exemplo, a desregulagem 

entre sensível e inteligível; entre o afeto e o respeito e; mobilidade e discurso 

hegemônico.  

Para Rancière (2012 22), “o regime estético, que se constitui no séc. XIX, diferencia-se 

de um regime representativo porque não é mais a expressão codificada de um 

pensamento ou de um sentimento”. Para o autor, o regime estético é uma maneira, uma 

forma, como as próprias coisas falam e se calam. Esse novo regime instala-se no centro 

das coisas e faz com que o pesquisador ou o crítico tenha um novo olhar sobre os 

fenômenos, sujeitos e objetos recortados para sua analise. 

Portanto, se a ideologia se dá a partir das relações e não na consciência individual, como 
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propõe Bakhtin (2014), o meme pode ser visto como um instrumento que demonstra 

certa manifestação política ao provocar um riso sarcástico que deslegitima a autoridade 

estabelecida, contrapondo o sistema e expressando discordância, dissonância e oposição 

de determinado grupo em relação ao poder hegemônico instituído. E, é nisso que se dá a 

desconstrução territorial enrijecida. Bakhtin (2014) defende que por meio da sátira e do 

sarcasmo imprimidos no ato de fala, durante a construção do discurso, revela-se a 

verdade implícita no inconsciente coletivo.  

Portanto, a fim de desenvolver tal investigação, este artigo empenhou-se em demonstrar 

a disputa narrativa presente entre Religião e Discussão LGBT, através da classificação 

taxonômica de memes proposta por Shifman (2014) e por Chagas et al (2017). E, 

apoiando-se no aparato teórico apresentado na revisão dos conceitos foi realizado uma 

análise de conteúdo que propôs duas novas categorias para a classificação taxonômica já 

estabelecida. A saber, categoria (a) conflito ideológico e categoria (b) insulto 

metonímico.  

O objetivo desta pesquisa foi provocar a percepção dos memes de internet como 

instrumentos de representação das disputas narrativas pelo poder nas redes sociais, 

assim como, artefatos políticos do saber popular brasileiro. 
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Eixo 04. 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADES POPULARES 
 

Este eixo temático agregará as pesquisas sobre a predominância do pluralismo das 

manifestações religiosas na sociedade contemporânea, este grupo temático agregará 

as pesquisas que tratam das questões conceituais sobre religião, imigração e 

religiosidade popular. São estudos que focalizam as expressões religiosas e seus 

desdobramentos formais e informais, como rituais litúrgicos, cultos públicos,  

devoções aos santos, às divindades e às pessoas, bem como crenças, imaginários, 

magia e religiosidades alternativas. 
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O CONTROLE JURISDICIONAL DO TRIBUNAL EUROPEU DE 

DIREITOS HUMANOS NO REGISTRO DAS ORGANIZAÇÕES 

RELIGIOSAS 
 

André Fagundes
112

 

 

A Convenção para a Proteção de Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, 

também conhecida como Convenção Europeia de Direitos Humanos - CEDH, prevê 

uma série de direitos e liberdades civis e políticas, e para garantir o respeito dos 

compromissos assumidos pelos Estados signatários, foi criado o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos - TEDH. 

Dentre os interesses tutelados pela CEDH, está o direito à liberdade religiosa previsto 

no art. 9º,
113

 e para suas proteções o interessado deve apresentar uma queixa perante o 

TEDH, que analisará se determinada conduta (omissiva ou comissiva) do Estado 

interfere no exercício do mencionado direito. Em caso positivo, o Tribunal verifica se 

essa ingerência, se concretizada, seria lícita e necessária numa sociedade democrática 

para a realização de um ou mais objetivos legítimos previstos no n.º 2 do art. 9º. 

Pretende-se identificar, através da análise de casos concretos e do exame dos diversos 

diplomas internacionais que tratam da matéria, os critérios empregados pelo TEDH ao 

realizar o controle jurisdicional dos pedidos de registro das entidades religiosas nos 

países signatários da CEDH. 

No caso Igreja Metropolitana de Bessarábia e outros v. Moldávia (n. 45.701/99), o 

Tribunal consignou que num Estado laico, a recusa do reconhecimento de determinada 

confissão religiosa - com o propósito de forçá-la a se reunir sob uma liderança 

unificada, contra as suas aspirações - constitui nítida interferência arbitrária na liberdade 

religiosa dos cidadãos. 

Conquanto o governo detenha o poder de regulamentar as diversas religiões existentes 

em seu território, podendo, inclusive, impor determinadas restrições ao exercício da 

liberdade religiosa, deve permanecer neutro em relação ao mérito das crenças religiosas. 

Vale dizer, o direito à liberdade de religião, tal como assegurado pela CEDU, exclui 
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113 Artigo 9°. Liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 
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e em privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos. 

2. A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou coletivamente, não pode ser objeto de outras restrições 

senão as que, previstas na lei, constituírem disposições necessárias, numa sociedade democrática, à segurança pública, à proteção da 

ordem, da saúde e moral públicas, ou à proteção dos direitos e liberdades de outrem. 
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qualquer poder discricionário por parte do Estado para determinar a legitimidade das 

crenças religiosas e suas formas de manifestação. Não pode fazer um juízo de valor 

sobre a doutrina religiosa em si, mas ater-se tão-somente à análise do preenchimento 

dos requisitos legais. Do contrário, estaríamos diante de um árbitro de dogmas 

religiosos. 

No mesmo sentido, no caso Seção de Moscou do Exército de Salvação c. Rússia (n. 

72.881/01), o Tribunal sublinhou que para o efetivo cumprimento do respeito à 

pluriconfessionalidade, o Estado não deve determinar o que constitua ou não uma 

religião ou crença. 

Em outro julgado semelhante (Hasan e Chaush v. Bulgária, n. 30.985/96), o TEDH 

asseverou que em sociedades democráticas o Estado não deve impor que entidades 

religiosas divididas sejam submetidas a uma única direção. Por conseguinte, o papel das 

autoridades, nestas circunstâncias, não é eliminar a causa de tensão com a supressão do 

pluralismo religioso. Absolutamente. O Estado deve, em todas as suas esferas, tomar 

medidas que promovam a tolerância, a convivência pacífica e o efetivo respeito entre as 

diversas organizações religiosas. 

Vale destacar, por oportuno, que para determinada convicção pessoal ou coletiva se 

valer do direito à liberdade de religião, deve atingir um certo nível de coerência, 

seriedade e importância. Desde que essas condições estejam satisfeitas, o dever de 

imparcialidade do Estado é incompatível com a avaliação sobre a legitimidade das 

crenças religiosas e a forma como essas crenças são expressas.
114

 

O TEDH possui entendimento consolidado de que a liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião, é um dos fundamentos de uma sociedade democrática. Trata-

se de um dos elementos mais importantes que compõem, não só a identidade dos crentes 

e suas concepções de vida, mas também dos ateus, agnósticos, céticos e indiferentes. 

Destarte, o pluralismo - que tem sido conquistado ao longo dos séculos - é indissociável 

de uma sociedade democrática. 

Cumpre assinalar que o Estado tem poderes para verificar se uma entidade esteja 

exercendo, sob aparente finalidades religiosas, atividades que sejam prejudiciais à 

população ou que possam pôr em perigo a segurança pública. Realmente, não se pode 

descartar que o programa de uma organização possa esconder objetivos e intenções 

distintos dos quais proclama.
115
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O TEDH considera, por exemplo, que o fato de uma entidade religiosa não apresentar às 

autoridades a descrição de seus preceitos fundamentais pode ser motivo suficiente para 

a recusa de sua inscrição, na medida em que pode representar um risco à sociedade 

democrática e os interesses fundamentais assegurados pelo n.º 2 do art. 9º da CEDH.
116

 

No entanto, a Corte pontuou que a fiscalização das práticas desenvolvidas, bem como a 

fixação das restrições à liberdade religiosa devem ser utilizadas com moderação e de 

forma compatível com as obrigações impostas por força da Convenção.
117

 

De fato, considerando tratar-se de exceções à regra, o poder estatal deve ser interpretado 

de forma restrita, de modo que apenas razões convincentes e persuasivas podem ser 

capazes de justificar limitações à liberdade de religião e de associação. Qualquer 

intervenção deve corresponder a uma “necessidade social premente” e ser “proporcional 

ao objetivo legítimo perseguido”. Por conseguinte, a caracterização do “necessário” não 

alberga noções vagas e flexíveis como “útil” ou “desejável”.
118

 

Não obstante a crença seja essencialmente pessoal e subjetiva, sua manifestação é 

tradicionalmente realizada em conjunto, através de estruturas organizadas. Não é por 

outro motivo que a Convenção garante o direito de manifestar a religião de forma 

coletiva, no seio de comunidades religiosas. 

Nessa linha, a jurisprudência do TEDH firmou o entendimento de que a recusa da 

concessão do status de entidade jurídica à determinada organização religiosa configura 

severa restrição à sua capacidade de praticar a religião, mesmo nos casos em que a 

ausência de personalidade jurídica possa ser compensada, em parte, pela criação de 

associações auxiliares. Assim, ainda que não haja demonstração de prejuízo ou dano à 

comunidade religiosa, o impedimento de seu registro constitui injustificada 

discriminação.
119

 

Com efeito, o direito ao reconhecimento oficial de uma igreja é corolário lógico do 

respeito à liberdade religiosa. Trata-se de um natural desdobramento, uma faceta do 

direito à liberdade de religião. A não efetivação do registro acaba por, na prática, 

esvaziar - significativa ou mesmo integralmente - o conteúdo do direito à liberdade 

religiosa. 

Além do mais, o artigo 11º da CEDH assegura que os cidadãos devem ser capazes de 

                                                                                                                                                                                   
29.221/95 e 29.225/95, § 84; e Sidiropoulos e outros v. Grécia, n. 26.695/95, § 46. 

116 Cf. Cârmuirea Spirituală a Musulmanilor da República da Moldávia v. Moldávia, n. 12.282/02; Igreja da Cientologia de 

Moscou v. Rússia, § 93, n. 18.147/02; e Lajda e outros v. República Checa, n. 20.984/05. 

117 Cf. Testemunhas de Jeová de Moscou e outros v. Rússia, n. 302/02, § 100. 

118 Cf. Seção de Moscou do Exército de Salvação v. Rússia, já referido, § 62; e Gorzelik e outros v. Polônia, n. 44.158/98, § 92. 

119 Cf. Comunidade Religiosa das Testemunhas de Jeová e outros v. Áustria, n. 40.825/98, § 67. 
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formar uma pessoa jurídica, a fim de que possam agir coletivamente em um campo de 

interesse mútuo - incluindo, obviamente, os propósitos religiosos -, sem interferências 

arbitrárias do Estado. Caso contrário, tal direito seria destituído de qualquer 

significado.
120

 

 

Palavras-chave: liberdade religiosa; Tribunal Europeu de Direitos Humanos; 

imparcialidade estatal; sociedade democrática; direito ao registro. 
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A GUERRA E O DIA DE FINADOS: RITUAIS POPULARES EM HONRA AOS 

MORTOS EM COMBATE (1945-1960) 

 

Adriane Piovezan
121

 

 

Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a FEB (Força 

Expedicionária Brasileira) perdeu na Itália 467 soldados. Permanecendo enterrados no 

Cemitério Militar Brasileiro em Pistóia até 1960, homenagear e rememorar tais 

indivíduos se mostrou um desafio para autoridades, amigos e principalmente familiares 

dos mortos. Não sendo possível essa presença física nesses quinze anos, estratégias 

foram elaboradas para homenagear essas mortes com campanhas para arrecadar 

dinheiro para compra de flores, pedidos para depositar terra brasileira e mesmo areia da 

praia de Copacabana em algumas das sepulturas na Itália. A partir da documentação do 

Cemitério de Pistoia é possível perceber os rituais e as atitudes no Dia dos Mortos 

naquele contexto em que se estabelecia uma tentativa de culto cívico aos mortos.  

A ideia da necessidade de um cemitério militar é uma invenção recente. Ele surgiu nos 

EUA a primeira vez em 1847 no Estado do Kentucky como resultado da Guerra contra 

o México. Na Europa ele surgiu inicialmente no exterior, com a construção de um 

cemitério em Sebastopol para reunir os restos dos mortos franceses da Guerra de 1853-

56. Com a catástrofe da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) sua construção foi 

universalizada.  

Os combatentes brasileiros mortos durante a participação da FEB na Segunda Guerra 

Mundial foram enterrados em alguns cemitérios civis italianos, bem como cemitérios 

militares estadunidenses até dia 2 de dezembro de 1944. Nesse dia, o Cemitério Militar 

Brasileiro de Pistoia passou a funcionar e servir como local de sepultamento dos 

combatentes brasileiros naquele conflito.  

A necessidade da construção de um cemitério brasileiro na Itália articulou questões de 

logística, agilidade no enterro do morto e comunicação à família, como preocupações de 

ordem simbólica. Era mais digno e reconfortante ficar em um solo estrangeiro 

demarcado com a bandeira brasileira do que num cemitério americano ou italiano já 

existente. O enterro imediato dos soldados era tanto uma urgência do ponto de vista 

higiênico, como também para interferir o menos possível na moral da tropa. Encontrar 

cadáveres de companheiros mortos numa ação abalava profundamente os soldados.  
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Com o fim da guerra em maio de 1945 permaneceram sepultados no local cerca de 400 

soldados brasileiros e 17 soldados alemães. Os restos mortais dos soldados alemães 

foram transladados para um cemitério alemão na Itália em 1949. Os combatentes 

brasileiros permaneceram na Itália até 1960 quando foram transladados para o 

Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro.  

Durante os quinze primeiros anos decorridos após o término da guerra, o Cemitério 

Militar Brasileiro em Pistoia exerceu suas variadas funções cemiteriais: identificar e 

abrigar restos mortais; prestar-se ao papel de local de luto, culto, homenagem e 

rememoração dos mortos; servir como local de peregrinação cívica e patriótica, etc. 

Entretanto, o dia de Finados era uma data problemática para amigos e parentes das 

vítimas. A distância impedia que ritos fúnebres e homenagens fossem realizadas. 

Estratégias passaram a mobilizar tanto ex-combatentes como familiares destes no 

Brasil. A mais constante era a arrecadação de dinheiro para compra de flores e até o 

envio de flores nativas para o cemitério em Pistoia.  

A documentação gerada pelo cemitério descreve a visita nesses anos de ilustres 

personalidades. De pessoas sem qualquer destaque também, os livros de visita permitem 

identificar inúmeros sentimentos que a presença física naquele espaço provocava nesses 

presentes. 

Muitos visitantes foram inspirados por essa visita ao Cemitério Militar Brasileiro em 

Pistoia. Uma das mais famosas destas foi a da poeta Cecília Meireles. O envolvimento 

dela com as questões como dor, perda, distância e saudade suscitadas pela Segunda 

Guerra Mundial se expressam em poesias como “Guerra”, “Balada do soldado Batista”, 

“Lamento da mãe órfã”, “Lamento da noiva do soldado”, “Pomba em Broadway”, 

“Declaração de amor em tempo de guerra”. A poeta parece ter sido particularmente 

tocada pela visita que fez ao Cemitério em 1955, resultando numa das suas mais 

famosas criações. É possível que muito mais visitantes tenham passado pela experiência 

que ela própria passou ao visitar Pistoia, a qual gerou uma das suas poesias mais 

conhecidas “Pistoia – Cemitério Militar Brasileiro”.  

Outros visitantes nesses livros do Cemitério expressam sua emoção, homenagem e 

gratidão aos combatentes mortos do Brasil pela sua bravura numa guerra pela 

humanidade, pela liberdade, pela democracia. Esses são alguns dos termos que são 

recorrentes nessas assinaturas.  

Um outro conjunto de fontes revela toda a mobilização para que as homenagens aos 

mortos não fossem menores por conta da impossibilidade da presença física. Trata-se de 
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relatórios sobre o recebimento de verbas arrecadadas para compra de flores, bandeiras 

novas, confirmação da presença de crianças italianas, etc. Tais elementos permitem 

identificar a importância dessa data para o ritual popular das atitudes diante da morte 

nesse contexto. 

O dia da vitória, dia 8 de maio e as datas símbolo dos principais enfrentamentos da FEB 

contra os alemães, como Monte Castelo no dia 21 de fevereiro ou a Tomada de Montese 

em 14 de abril não tinham a mesma relevância nesse período. 

Homenagear os mortos ou ainda, não permitir que fossem esquecidos mobilizava ex-

combatentes e familiares, mas também a sociedade em geral. Em algumas dessas fontes 

detalhes de como essa ausência física procurava ser compensada exemplificam essa 

relação. O General Floriano de Lima Brayner relatava que a pedido de familiares levara 

para Pistoia areia do mar da praia de Copacabana para depositar na sepultura de um ex-

combatente, para que ele ficasse mais próximo do que gostava quando jovem.  

Esses e outros exemplos permitem identificar essa relação com a morte e mais 

especificamente com o ritual fúnebre de Finados a partir desse universo da morte em 

combate.  

  

Palavras-chave: memória, Finados, guerra, culto cívico. 
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SACRALIZAÇÃO DA NATUREZA E A SIMBOLOGIA DA MORTE: A 

RESSIGNIFICAÇÃO DA PAISAGEM RELIGIOSA NOS CEMITÉRIOS DE ANJOS 

DE SÃO JOÃO MARIA 

 

Alcimara Aparecida Föetsch
122

 

 

São muito comuns na região Sul do Brasil histórias sobre as passagens, profecias e 

predições de São João Maria, figura mítica, emblemática e heroica que foi canonizada 

pelo próprio povo. A ele são atribuídos milagres de cura, devoções populares de um 

catolicismo rústico e um legado único de estórias, lendas e crenças que originaram um 

patrimônio sui generis. Profeta, político ou guerreiro não foi único, foram três ou até 

além, que sobrepostos, fundidos e confundidos se reforçaram mutuamente até se 

mesclar no imaginário popular, permanecendo no tempo e no espaço, construindo seu 

status de santidade. A literatura e as produções, acadêmicas ou não, que versam sobre 

a(s) trajetória(s) do(s) profeta(s) são vastas e comprovam uma herança religiosa de 

persistência, crença e esperança frente uma sociedade institucionalizada e excludente 

que não dava conta de se fazer presente, sobretudo, nos “sertões” interioranos. 

Profeta(s), no plural, porque há um consenso de que foram três, entretanto, 

independentemente do número de Joões Marias a fé popular reconhece apenas um: o 

curador, o conselheiro, o Santo. Na  istoriografia Regional é “Monge”, em discursos 

políticos é “Profeta” e para o povo é “São”. Profeta que era, antes de mais nada, um 

intérprete, é hoje mosaico e ícone construído e desenhado por várias mãos.  

Capelinhas, cruzes, árvores de cedro, altares domésticos, oratórios e fontes de água 

estampam a paisagem alimentada pela peregrinação constante a estes espaços tidos 

como sagrados. Santo beatificado pelo povo no Sul do Brasil, é referenciado em rituais, 

batismos, oferendas, rezas e promessas que alimentam estes espaços simbólicos pela 

sacralização dos elementos da natureza  o pocinho (ou olho d’água) que batiza/cura e a 

árvore de cedro (Cedrela fissilis) que brota quando plantada em forma de cruz. Porém, 

no município paranaense de São Mateus do Sul um componente diferenciado deste 

cenário se torna recorrente e, estranhamente, não é mencionado na literatura regional. 

São os cemitérios de anjos e/ou cemitérios de criancinhas, pequenas sepulturas de 

natimortos ou recém-nascidos que destoam da paisagem do entorno e ressignificam 

estes espaços de fé das cruzes e dos olhos d’água.  
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Foi a partir desta condição diferenciada que os questionamentos foram se desenhando: 

Como investigar o sagrado em sua dimensão espacial decodificando a paisagem 

religiosa? De que forma o significado da morte e a referência à ancestralidade 

transforma e alimenta os espaços sagrados? Onde se encaixa a topofilia na construção e 

vivência da sacralidade no cotidiano? Quais os elementos que formam este patrimônio 

cultural tangível e intangível? É possível pensar uma Educação Patrimonial consoante 

com o espaço vivido, respeitando e valorizando suas particularidades? E, assim, 

redimensionando os questionamentos e os alinhando à perspectiva teórico-metodológica 

assumida, construiu-se a seguinte problemática  “De que forma os espaços sagrados 

associados a São João Maria foram sendo ressignificados da sacralização da natureza 

pela simbologia da morte”? Isto porque o novo elemento em questão, o cemitério de 

anjos, provoca reflexões sobre o espaço ritualmente construído, o significado da morte, 

a topofilia, a religiosidade, o patrimônio e o abandono.  

Nesta investigação, trilhamos o caminho da filosofia dos significados por meio da 

Fenomenologia fazendo uso das bases teórico-metodológicas da Geografia Cultural na 

perspectiva da Religião e objetivamos investigar de que forma estes espaços sagrados 

associados a São João Maria foram sendo ressignificados para além da sacralização da 

natureza pela simbologia da morte. Nos valemos teoricamente de Heidrich (2016) 

quando o autor destaca que a Geografia Cultural abarca entre seus temas de estudo o 

simbolismo das paisagens e as religiões e complementamos a reflexão com Rosendahl 

(2012) ao afirmar que a paisagem, na renovação cultural da Geografia, enfatiza as 

características materiais e imateriais da cultura. De Claval (2014) e Sopher (1967) 

utilizamos a discussão em torno da paisagem influenciada pela religião. Para 

compreender os espaços sagrados, desfrutamos das colocações de Rosendahl (1995b), 

Tuan (1979) e Berque (1998). 

De fato, os espaços sagrados são lugares onde a dimensão cultural tangível, expressa na 

paisagem religiosa, ultrapassa a materialidade visível e alcança uma perspectiva 

transcendental em que se acredita atingir a mediação com a divindade ou com a vida 

ancestral. Na audaciosa aventura de compreender a forma com que se dá esse encontro e 

decodificar a ressignificação destes espaços, são necessários parâmetros metodológicos 

adequados a um nível de realidade que não pode ser quantificado. Neste sentido, em 

termos metodológicos, utilizamos da Pesquisa Qualitativa (BANKS, 2007), 

esclarecendo que no âmbito da Ciência Geográfica, Heidrich (2016) acrescenta que são 

as geografias que lidam com as práticas sociais e culturais que reclamam o uso das 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

193  

metodologias qualitativas, compreendidas pelo autor como sendo uma “prática ou 

conjunto de procedimentos voltados à coleta de informações que envolvem o uso da 

linguagem, em geral objetivadas para a captura de subjetividades e/ou significados 

contidos nos textos produzidos no levantamento em trabalho de campo” ( EIDRIC , 

2016, p. 22). 

Evidencia-se na opção metodológica assumida, a importância do trabalho de campo 

durante a investigação (SUERTEGARAY, 2002; ROSENDAHL, 2012), da observação 

participante (HARVEY, 2017) e da História Oral (ALBERTI, 2004; MEIHY, 2000). 

Isso porque decodificar a paisagem religiosa presente nestes espaços sagrados 

associados a São João Maria implica em considerar duas dimensões de análise: a) 

Material ou tangível: expressa visualmente na materialidade do lugar e constituída pelos 

elementos e objetos palpáveis; b) Imaterial ou intangível: abstrações e significados 

atribuídos ao lugar pelos que vivenciam as práticas religiosas. Ambas, articuladas, 

encaixadas e impossíveis de serem dissociadas, para além de constituem um patrimônio 

cultural único, permitem desvendar os elementos que construíram e alimentam essa 

paisagem religiosa, ressaltando que de acordo com Duncan (2004) a paisagem, 

elemento central no sistema cultural, é “um conjunto ordenado de objetos, um texto, age 

como um sistema de criação de signos através do qual um sistema social é transmitido, 

reproduzido, experimentado e explorado” (p. 106). 

Dessa forma, foi construída inicialmente uma cadeia de informantes (snowball) que, 

associada a um intenso trabalho de campo, permitiu organizar um mapa temático desta 

religiosidade popular visibilizando 33 espaços tidos como sagrados e associados pelas 

comunidades a São João Maria. Destes, 13 possuem cemitérios e 7 foram selecionados 

para o aprofundamento nesta pesquisa por estarem estrategicamente distribuídos na 

extensão do município e apresentarem melhores condições de conservação, são eles os 

das comunidades do Cambará, Divisa, São João da Barra Feia, Paiol da Barra Feia, 

Porto Ribeiro, Faxinal dos Ilhéus e Pontilhão, todos no município paranaense de São 

Mateus do Sul. Nestes cemitérios de anjos e/ou criancinhas, captou-se a materialidade 

visível por meio da leitura da paisagem enquanto texto decodificando os elementos 

geossimbólicos (BONNEMAISON, 2002) que a compõe, e apreendeu-se a dimensão 

imaterial destes lugares de memória (NORA, 1993) por meio da oralidade.  

São, de fato, muito comuns no Sul do Brasil as cruzes e águas santas de São João Maria, 

conjunção conhecida na história e na memória regional, locais de romaria, oferenda, 

promessa e culto. Em São Mateus do Sul, no Paraná, o cemitério de anjos/criancinhas, 
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adiciona um forte elemento identitário agregador a estes espaços sagrados, os 

ressignificando pelo acréscimo de práticas distintas. Impossível determinar o início de 

cada cemitério de anjos, sobretudo, porque os primeiros a realizarem essa prática já 

faleceram, restando apenas os que reproduzem os sepultamentos pela devoção a João 

Maria e pela consideração aos costumes tradicionais. No recorte espacial analisado 

ficou evidente que esta prática fúnebre se relaciona diretamente ao Santo popular tendo 

em vista que muitos relatam que o próprio São João Maria havia “dado ordem” para 

enterrar os anjinhos em seus lugares de pouso, por serem lugares “valiosos”, sagrados.  

Estes “anjinhos” eram, principalmente, recém-nascidos natimortos, fetos que nasciam 

antes do tempo e, em casos menores, crianças até sete anos de idade. De início, 

acreditava-se que eram chamados de anjos por não terem sido batizados, isso procede 

em alguns casos, porém, muitos relataram que a própria Igreja, justamente por sua 

ausência nestes sertões interioranos, não impedia o sepultamento nos cemitérios 

oficiais. Dessa forma, percebeu-se que o que deu origem aos cemitérios de anjinhos foi 

muito mais a crença na proteção de João Maria, (lembrando que muitos eram seus 

afilhados reais ou espirituais) do que o fato de não terem sido oficialmente abençoadas 

pelo batismo da fé cristã. Portanto, “anjos” são os que nasciam mortos (natimortos), 

faleciam logo após o nascimento, frutos de abortos intencionais, por vezes ainda sem 

identificação clara do sexo ou crianças que morreram antes dos sete anos de idade. 

Quando não se sabia ainda o sexo, durante o batismo em casa ou no próprio cemitério, 

eram atribuídos nomes duplos que mesclavam o feminino e o masculino, como Maria 

José, ou, muito comum, João Maria. O enterro era feito pela própria família, pela 

parteira ou por conhecidos próximos, sem documentação oficial de nascimento e óbito. 

Somam-se a isso, as justificativas acerca das dificuldades encontradas na região durante 

estes anos iniciais do século XX, em especial, a falta de estradas trafegáveis, a 

precariedade de transportes e as intempéries do tempo que dificultavam o translado 

destas crianças até os campos santos mais distantes. Entretanto, há que se mencionar o 

fato de que os adultos, independente destas condições, eram levados até os cemitérios 

oficiais. 

Neste sentido, é necessário pontuar que a expansão de crenças e práticas religiosas 

populares no início do século XX em São Mateus do Sul/PR se deu por uma série de 

motivos intimamente relacionados ao contexto social e econômico da época na região: 

ausência da medicina oficial, distanciamento das instituições eclesiásticas, expropriação 

de terras, dominação coronelista, choque cultural entre indígenas, caboclos e imigrantes, 
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exploração estrangeira, insegurança em relação ao governo republicano, entre outros. 

Este cenário era sentido na ausência de escolas, desemprego, abandono por parte do 

Estado, altas taxas de mortalidade (sobretudo, infantil), falta de estrutura comunitária e, 

principalmente, atribuída (equivocadamente) ignorância religiosa do povo.  

Emerge, desta forma, uma estrutura social propícia ao desenvolvimento de crenças 

messiânicas e, João Maria, evento fundante, surge justamente neste conturbado período 

e passa a representar resistência, princípio estruturante comum. Vira símbolo, mártir, 

era padrinho em vida, criou e alimentou laços de compadrio pelo apadrinhamento 

espiritual que neste contexto social significava proteção, acolhimento, abrigo, amparo e 

assistência. E dessa forma, qualquer materialidade que ao Santo popular referenciou 

tornou-se espaço sagrado. São lugares de encontro, de fé, peregrinação e 

particularização com a santidade, distinto dos lugares de confronto cercados de 

obrigações institucionalizadas que excluem a maioria. Estes lugares que serviram de 

abrigo foram também santificados, recebendo o status de “espaço sagrado de São João 

Maria”. 

Nestes espaços simbólicos a paisagem religiosa abriga, então, não só promessas e ex-

votos, mas também oferendas que reverenciam os laços de parentesco e amizade com os 

que tiveram curta passagem por este mundo. Muitos rituais somente podem ser 

percebidos por meio de uma observação participante junto às comunidades associada à 

uma intensa pesquisa qualitativa valendo-se da História Oral. Isso porque, a paisagem 

religiosa somente pode ser decodificada compreendendo também seu aspecto intangível, 

ou seja, o campo das motivações simbólicas. Em muitos dos cemitérios de anjos 

ocorrem procissões, rezas do terço e peregrinação no dia das almas. Esses ritos de 

referência à vida ancestral reúnem e congregam tanto os que referenciam João Maria 

quanto os que sepultaram seus anjos nos cemitérios. 

A materialidade do visível na paisagem cria um verdadeiro sistema de significações em 

uma estampa religiosa que, entendida como texto, revela e evidencia manifestações 

espaciais da religião em forma de lugares espremidos e ameaçados pelo entorno, mas 

que simbolizam a resistência de uma fé popular rústica desenhada autêntica e 

espontaneamente. De início, a crença se fundamenta na sacralização dos elementos da 

natureza, matas e águas, santificadas por João Maria e sua representação de abrigo, 

acolhimento e purificação. Com o acréscimo dos cemitérios de anjos, os lugares são 

ressignificados pela adição do culto à vida ancestral, lamentações e memórias em louvor 

àqueles que pouco tempo permaneceram. As sepulturas de anjinhos reordenam a 
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tradicional conjunção entre cruz/água santa e incluem um elemento agregador de forte 

auto identificação. 

Nestes locais, são comuns romarias e rituais de fé que denotam uma particularização 

com a santidade em forma de batismos, promessas, oferendas, rezas e visitações. São 

visíveis e notáveis as velas, coroas de flores, bilhetes, rosários, imagens de santos, 

crucifixos, flores, bíblias, fotos, formas que representam partes do corpo, fitas, o que 

evidencia a simbolização das imagens e das crenças. Trata-se de um espaço ritualmente 

construído, onde se dá a ligação com a divindade e com a vida ancestral por meio do 

cerimonial e das experiências espirituais. É a manifestação imaterial da religião também 

em sua condição de materialidade. 

Impossível concluir uma análise do espaço sagrado na perspectiva geográfica, ou seja, 

entrelaçando a espacialidade material e o simbolismo do intangível, sem pautar uma 

discussão acerca destes lugares enquanto expressões de resistência temporo-espaciais. 

Isso implica interpretar o cenário que, propício ao surgimento e consolidação da crença 

em João Maria, foi e ainda é marcado por uma realidade socioeconômica e política 

excludente, elitizada e institucionalizada que domina, explora, marginaliza e 

desvaloriza. Significa compreender o papel de uma religiosidade popular que, 

desabrochando em um contexto social complexo, reflete os anseios de um povo que 

carente de assistência espiritual eclesiástica e distante das ações do Estado, encontra nas 

práticas culturais tradicionais uma forma de atenuar suas angústias. Desabrocha, então, 

um catolicismo rústico fortemente impregnado de práticas mágicas de origem medieval 

europeia, indígena ou africana” (VIN AS DE QUEIROZ, 1977) que, distinto da 

instituição eclesiástica e do classicismo romano, não era reconhecido como 

verdadeiro/autêntico e relegava – na visão da aristocracia monopolista cristã – a 

população praticante a uma condição de “ignorância religiosa” (QUEIROZ, 1965). Esta 

ressignificação, na prática cotidiana, preencheu a lacuna do distanciamento , visto que a 

religiosidade popular “é significativa porque, ao invés de ser construída como 

sobrevivência de um arcaico e como sintoma de descompasso cultural, é tomada como 

expressão de resistência” (FAC EL, 1995, p. 70), ou seja, reação a uma realidade 

imposta que não brota do povo. Alicerça-se, em sua espontaneidade, na crença da 

existência de um mundo onde as imperfeições e defeitos desaparecerão e, por meio da 

devoção, identifica e reúne em torno de um discurso, implicando, inclusive em 

reconhecimento. 

Percebemos, então, a religião também enquanto crítica de uma ordem social e, neste 
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sentido, este catolicismo rústico buscava, em sua simplicidade, resistir a uma sociedade 

elitizada, estratificada e excludente que se utilizava de uma estrutura eclesiástica para 

abafar, coagir e persuadir. Emerge, do povo, tal movimento messiânico (também 

acusado de monarquista) que pretendia, além de outros aspectos, oferecer assistência 

espiritual e remediar conflitos sociopolíticos. João Maria, em seu despojamento e 

naturalidade, representou à época, ou seja, nos anos finais do século XIX, uma 

referência mística, comunitária e coletiva ao acolher e interceder por aqueles desvalidos 

que se viram em situação de abandono, exploração e desabrigo. As décadas avançam e a 

presença física de João Maria não mais é concreta e material, foi a ele atribuída a 

imortalidade, é percebido e evocado como “uma entidade ambivalente (humana e não 

humana ao mesmo tempo) e imortal. Ao afirmar que ele não pode ter morrido porque é 

‘um santo homem’ ou ‘profeta de Deus’, estão reforçando sua noção de que João Maria 

é uma entidade com potencialidades semelhantes a Jesus Cristo e Deus” (WELTER, 

2012, p. 101), o mito passa, então, por “um processo ressemantizador – de santo 

legitimado, passou a líder político atualizado” (WELTER, 2012, p. 105). Nota-se, neste 

sentido, a função clara da religião no sentido de representação da sociedade, 

atendimento a seus anseios, representação de suas necessidades, reflexo de seu 

momento histórico. 

Por fim, foi significativo e oportuno pautar uma discussão acerca da Educação 

Patrimonial, isso porque, por vezes, na ânsia por proteger suas heranças culturais, os 

lugares acabam por ser homogeneizados e renovados numa perspectiva de modernidade 

incompatível com sua essência. São lugares que, impregnados de simbolismo, não 

foram meramente descobertos, fundados ou construídos. Foram e são, de certa forma, 

reivindicados, possuídos e operados pela comunidade por meio de um sincretismo que 

vem ressignificando a paisagem religiosa. Não se tratam de santuários sublinhados por 

suntuosidade, opulência ou grandiosidade, ao contrário, são grutas e pequenos lugares 

que contrastam e destoam do entorno, mas que resistem e são alimentados pela fé em 

“São” João Maria e pela necessidade humana de materializar suas crenças. Percebê-los, 

visibilizá-los e estudá-los significa reconhecer uma religiosidade popular que, 

marginalizada, deu conta de criar e recriar distintas formas de expressar suas crenças 

materializando-as na paisagem e resguardando-as na memória – um catolicismo rústico 

enquanto expressão de resistência e perseverança. 

 

Palavras-chave: Ressignificação; lugar sagrado; São João Maria; cemitério de anjos. 
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ENTRE O CRISTÃO-ESPÍRITA E O AFRO-BRASILEIRO: A UMBANDA NO 

CAMPO RELIGIOSO EM TRANSFORMAÇÃO 

 

Ana Clara Sapienci de Souza 

 

Este projeto de pesquisa está centrado na análise da construção de um campo 

umbandista, constituído por dois núcleos fundamentais, o cristão-espírita e o afro-

brasileiro, que reúnem em si: agentes, rituais, práticas e discursos que marcam suas 

diferenças ou proximidades; considerando a umbanda inserida em um cenário religioso 

em plena transformação, um contexto aberto para as disputas simbólicas por discursos e 

adeptos. A partir disso, a hipótese é que esses dois núcleos são orientados por caminhos 

(outras religiões) que são externos ao campo umbandista e ela passa se reorganizar para 

dar conta das transformações desse campo religioso. Nesse sentido, a questão é como 

ela se organiza e como ela constrói a legitimidade de seus símbolos religiosos nesse 

cenário. A metodologia da pesquisa envolverá a realização de trabalho de campo e 

entrevista com os dirigentes de terreiros e seus membros. Tem como escopo de análise a 

seleção de quatro terreiros, sendo dois próximos do núcleo cristão-espírita e outros dois 

mais próximos do núcleo afro-brasileiro. 

A umbanda, sob influência espírita, agrega em sua prática o princípio cristão da 

caridade; é a partir dele que os umbandistas significam e legitimam sua prática. Um ideal 

que, de uma forma ou de outra, está presente na maioria dos terreiros e ocupa um lugar 

central no discurso religioso nativo. Por ser o principal elemento importado do 

espiritismo norteia os demais elementos oriundos dele: a reencarnação, a ideologia do 

carma, a manifestação dos espíritos. A caridade pode assumir diversos significados, de 

ajudar na limpeza do terreiro até incorporar as entidades. Do catolicismo, importou-se 

uma estética similar (imagens, velas, datas comemorativas, a presença ocasional da 

bíblia) e o expressivo culto a Jesus Cristo, sincretizado com o orixá iorubano Oxalá, 

também interpretado como mestre e senhor, ocupando lugar central no congá. Além 

disso, o catolicismo popular
123

, se faz presente na forma de culto aos santos, para além 

daqueles sincretizados em orixás, rezas, cantigas devocionais e benzimentos 

(executados ou não pelas entidades). 

Esses elementos cristãos podem ser signos de distinção, pois são a referência simbólica 

do discurso utilizado para umbanda para buscar legitimidade. Essa distinção seria uma 

                                                             
123 Trata-se do catolicismo predominante no meio rural brasileiro e que foi trazido em boa medida para cidades, marcado por 

elementos mágicos e a forte devoção aos santos (Camargo, 1973). 
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das formas de hierarquizar os agentes nas disputas no campo religioso; buscando 

proximidade com os elementos dominantes no campo religioso brasileiro. Isso porque, 

no limite, o cristianismo é a língua franca no mercado religioso brasileiro - católicos, 

evangélicos e espíritas somam mais de 95% da população nacional (SOUZA, 2016), 

conforme censo demográfico de 2010 – constituindo-se como hegemonia cultural. 

Incorporar esses elementos produz um discurso potente; de forma que, a umbanda mais 

próxima dos valores dominantes (ou hegemônicos), o núcleo cristão-espírita, estaria 

mais próxima de consagrar suas regras do que os terreiros mais próximos 

simbolicamente do candomblé, que ocupariam uma posição desprivilegiada na disputa. 

Inserida em um cenário religioso de plena transformação – ascensão dos evangélicos, 

queda do número de católicos e aumento do número de espíritas –, está imersa em 

fluxos que marcam um contexto aberto às disputas simbólicas por discursos e adeptos. 

No censo demográfico, a umbanda, inserida na categoria de “religiões afro-

brasileiras”
124

, perde adeptos enquanto o candomblé cresce. Se, por um lado, há 

subestimação do número de adeptos das religiões afro-brasileiras, por outro, essa 

diminuição pode significar fragilidade em fortalecer seus adeptos e encorajar a auto 

declaração ou permanência diante das possibilidades de conversão. Diante disso, é 

necessário compreender como umbanda se posiciona nesse cenário a disputas; como 

uma religião em que cada terreiro é uma unidade singular, se organiza, se divide e se 

coloca dentro desse campo em transformação em que está inserida. 

A ascensão evangélica – não só em números, mas no nível cultural – é o principal 

elemento de mudança do cenário religioso brasileiro; atingindo diretamente a umbanda, 

que passa a ter que responder de alguma forma a essa transformação, pois estão 

próximos em um contexto conflituoso. São religiões que lidam com camadas sociais 

similares – baixa renda e escolaridade 

–, direcionando a hostilidade e do proselitismo aquele que é, de fato, o concorrente mais 

direto; ambas seriam formas de atuar/existir no mesmo contexto social, locais onde os 

fiéis buscam cura para os diversos males que os afligem (FRY; HOWE, 1975). 

Considerando que cada terreiro é um microcosmo (NEGRÃO, 1996), agrupá-los em 

dois núcleos possibilita uma análise mais sólida da unidade de culto de que se trata, sua 

                                                             
124 No conjunto das religiões afro-brasileiras, é a umbanda que perde mais adeptos, enquanto, o candomblé cresceu nos últimos anos. 

Essas vertentes passam a ser contabilizadas em 1980, onde tinham 0,6% de adeptos, passaram para 0,4% em 1990 e manteve 0,3% 

nos censos de 2000 e 2010. A contabilização da umbanda e o candomblé separadamente começa em 1991; naquele ano o candomblé 

tinha 107 mil adeptos e a umbanda, 542 mil. Em 2010, o candomblé cresceu 70%, passando para 180 mil adeptos, enquanto a 

umbanda perdeu um quarto de seus seguidores, passando para 407 mil. Em suma, “(...) nesses vinte anos, a umbanda declinou muito, 

enquanto o candomblé cresceu numa taxa duas vezes maior que a da população brasileira, indício de crescimento relativo real. ” 

(PRANDI, 2004: 102). 
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história e a comunidade que a compõe. A partir disso, a hipótese é que esses dois 

núcleos - cristão-espírita e o afro-brasileiro - estão sendo orientados por caminhos 

externos ao campo umbandista. Para além do fluxo de fiéis, os discursos são 

significados por disputas externas à umbanda, presentes no campo religioso brasileiro. 

Nesse sentido, esses caminhos externos - o núcleo cristão-espírita pelas religiões cristãs 

e o núcleo afro-brasileiro pelo candomblé - atraem esses núcleos como imãs. Esses 

campos magnéticos que atraem os núcleos da umbanda, provocam uma elaboração 

própria por parte dos agentes, que tentam dar respostas à essas transformações. Cabe 

questionar como a umbanda se organiza nesse contexto e como ela constrói a 

legitimidade de seus símbolos religiosos. 

O que está em jogo é aquilo que se quer perpetuar e o que deve ser deixado de lado, e 

por isso, os elementos cristãos podem ser legitimadores da umbanda, pois fornecem um 

discurso efetivo de fortalecimento – a umbanda como uma religião boa, caridosa, 

gratuita. Esses elementos 

não são escolhidos ao acaso, mas hierarquizados, seguindo uma lógica incorporada 

pelos agentes do que é efetivo e socialmente aceito e aquilo que gera preconceitos e 

receios. 

A pesquisa pretende construir analiticamente um campo umbandista, constituído por 

dois núcleos fundamentais: o cristão-espírita e o afro-brasileiro, inseridos em um campo 

religioso maior. Isso porque, um campo é composto por disputas e são elas que fazem a 

sua existência (BOURDIEU, 1983: 58); e as disputas dentro desse subcampo 

umbandista não parecem ser orientadas internamente, mas relacionadas ao campo 

religioso brasileiro, no qual está inserida, portanto externas. Isso porque esses dois 

núcleos, apesar de estruturarem o campo (ou subcampo) umbandista, não estão em 

disputa entre si pela consagração de suas regras, mas cindidos, se distanciando, 

orientados por caminhos externos. 

 

Palavras-Chave: Religiões afro-brasileiras, umbanda, campo religioso, Bourdieu. 
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DEVOÇÃO AO DIVINO: SIGNIFICANTE DE UM PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Elizabeth Johansen
125

 

 

O que configura um bem como patrimônio cultural de uma comunidade? É possível 

partir de uma definição ampla como a dada por Canani  “o patrimônio pode ser 

entendido como um conjunto de bens, materiais ou não, direitos, ações, posses e tudo o 

mais que pertença a uma pessoa e seja suscetível de apreciação” (2005, p.164). 

Analisando-o dessa forma, percebe-se que o patrimônio se relaciona diretamente com a 

noção de propriedade. Avançando um pouco, compreende-se que essa 

propriedade/patrimônio pode ser um bem coletivo e não apenas de um indivíduo. 

Etimologicamente falando, patrimônio relaciona-se com herança, isto é, “algo a ser 

deixado ou transmitido para as futuras gerações” (CANANI, 2005, p. 165). Sendo 

assim, essa herança/propriedade/patrimônio é um legado individual ou da coletividade. 

Ao se promover o diálogo entre propriedade e patrimônio dá até para ampliar o 

entendimento, ou seja, esse algo a ser deixado ou transmitido pode ser um bem palpável 

(uma casa) quanto não palpável (uma crença). Portanto, todo patrimônio pressupõe a 

continuidade (material) e a transmissão (imaterial) de um valor. Esse valor pode ser 

econômico, religioso, político, artístico, entre tantos possíveis, ou seja, com significado 

para quem o possui e utiliza. Inclusive não precisa ser único e excludente significando 

que um bem pode ter, por exemplo, valor religioso e artístico ao mesmo tempo. 

Dessa forma, a propriedade/patrimônio transmitida como herança para gerações futuras 

é compreendida como posse de um bem individual ou de um bem coletivo, deixado 

entre pessoas com laços de parentesco como entre pessoas que não possuem nenhum 

vínculo familiar, visto que a continuidade e a transmissão de valor operam não apenas 

entre pessoas com ligações familiares, mas entre aquelas que de alguma forma 

convivem e comungam dos mesmos valores, portanto, que se identificam. Adentra-se 

agora a capacidade que determinados bens possuem: a de pertencerem a uma 

coletividade e de a representarem. Esses bens coletivos são os patrimônios culturais de 

um grupo, de uma comunidade, de toda a sociedade – em todas as escalas. 

Partindo desse entendimento introdutório apresenta-se a Casa do Divino enquanto um 

bem material tombado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Ponta 

Grossa em 2004. Mas, como a Casa do Divino surgiu? 

                                                             
125 Doutoranda em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
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No final do século XIX se espalhou a notícia em Ponta Grossa de uma senhora curada 

milagrosamente por ação do Divino. Em outubro de 1882, D. Maria Selvarina Julio 

Xavier encontrou em um olho d'água uma imagem do Espírito Santo, ou seja, uma 

pomba de asas abertas. Segundo matéria publicada no Diário dos Campos (1979), D. 

Maria sofria de problemas mentais e falta de memória, tanto que ao encontrar a imagem 

ela estava perdida andando sem destino rumo a cidade de Castro, sem inclusive saber o 

motivo de sua saída de casa. Segundo o relato publicado no jornal, ao se deparar com o 

objeto rezou e sentiu-se curada, recobrando a memória e voltando para casa. A notícia 

de sua cura se espalhou e a partir de então passou a ser conhecida na cidade como “Nhá 

Maria do Divino”. 

É provável que logo após achar a imagem, recobrar a consciência de quem era, retornar 

para casa e tornar essa história conhecida pela sociedade local, tenha despertado o 

interesse de muitas pessoas em conhecer a representação milagrosa e, talvez até tornar-

se devoto desse Divino recém encontrado, agradecendo e/ou pedindo graças. Importante 

lembrar que em Ponta Grossa já existiam devotos do Divino, pois comprovadamente 

ocorriam festas em seu nome desde a década de 1870 (GONÇALVES; PINTO, 1983). 

Portanto, essa forma de devoção não era novidade na cidade, o diferencial foi a cura 

milagrosa de Nhá Maria, tornando a devoção mais próxima, já que a ação (milagre) 

ocorreu com alguém conhecido. 

Na sequência, Nhá Maria erigiu um altar para o Divino em sua residência. Foi quando 

amigos e familiares começaram a frequentar o local, onde eram realizadas novenas, 

orações particulares, procissões na rua com as bandeiras, culminando com a festa em 

honra ao Divino Espírito Santo no domingo de Pentecostes (50 dias após a Páscoa) 

(DIÁRIO DOS CAMPOS, 1979). 

Quando um patrimônio surge? Quanto tempo precisa transcorrer para ser classificado 

como um patrimônio? Não existe regra para isso, já que para se considerar um 

patrimônio o bem precisa ser reconhecido e praticado por aqueles que o criaram, para na 

sequência, ser compartilhado como herança cultural. Nesse caso, pouco tempo após a 

imagem do Divino ter sido encontrada, trazida para Ponta Grossa e espalhada a história 

do milagre já a configura como um patrimônio? Talvez seja possível pensar que para 

Nhá Maria aquele fragmento de madeira com a imagem do Espírito Santo já era seu 

patrimônio particular desde o momento que foi achado. Era sua memória vivida, o que 

fez com que o trouxesse para casa. A partir da divulgação do fato e do início da 

visitação por outras pessoas que não o tinham vivido diretamente possa ser 
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compreendido como o início de um reconhecimento coletivo. O início de um processo, 

em que paulatinamente foi se constituindo enquanto um patrimônio cultural, uma 

memória herdada, vivida e modificada, capaz de promover a identificação dos devotos 

com o lugar e com as práticas ali realizadas. 

Nhá Maria faleceu em maio de 1921 deixando a responsabilidade pela manutenção do 

culto religioso realizado na residência para a esposa do sobrinho, Zeferina Ribeiro. A 

transmissão da responsabilidade pela manutenção do local de culto para outra pessoa 

representa o interesse na continuidade, ou seja, a preocupação com a preservação de 

uma dada memória, que já não era mais individual – somente de Nhá Maria –, mas sim 

coletiva – de muitos devotos que frequentavam o lugar. 

Após o falecimento de Nhá Maria, é possível pensar a sala com o altar para o Divino 

(materialidade) e as práticas realizadas por seus devotos (imaterialidades) como a 

instituição de um patrimônio cultural a partir da perspectiva de que o patrimônio não é 

representativo apenas de alguns segmentos da sociedade (a religiosidade oficial da 

Igreja Católica), mas de demonstrar a multiplicidade de atores que compõem qualquer 

comunidade (o catolicismo leigo praticado na devoção ao Divino). 

Pela manutenção dos bens patrimoniais podemos entender como somos e percebê-los 

como parte do que somos. Assim, rompe-se com o senso comum que define patrimônio 

apenas como um conjunto imutável de objetos, edificações e documentos, agregando-se 

o entendimento dos sentidos atribuídos para a formação desses bens a partir de suas 

orientações culturais, religiosas, políticas, simbólicas, geográficas, cronológicas, 

artísticas ou históricas. Concebe-se dessa forma a perspectiva da inter-relação da 

materialidade com a imaterialidade como capaz de apresentar a riqueza patrimonial de 

uma comunidade. No entanto, a Casa do Divino só é reconhecida como um patrimônio 

pelo poder público local a partir de sua materialidade tombada. 

Em 2008, o ICOMOS aprovou a Declaração de Québec que propõe “proteger e 

promover o espírito dos lugares, isto é, sua essência de vida, social e espiritual” 

(ICOMOS, 2008, p.01), reconhecendo que monumentos e sítios já preservados possuem 

valores sociais imateriais que precisam ser (re)conhecidos e preservados. São memórias, 

crenças, práticas sociais e espirituais, conhecimentos tradicionais que promovem a 

ligação ao lugar e que o significam enquanto um patrimônio cultural. O que se defende 

é a aceitação da indivisibilidade do que era apresentado como patrimônio material em 

separado do imaterial, superando o entendimento de que estes são distintos e até 

antagônicos entre si. De acordo com a Declaração é a imaterialidade que assegura os 
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significados, valores e contextos dos lugares (materialidade). É a interação destes 

âmbitos que propicia a constituição mútua e a efetiva preservação de um patrimônio 

cultural. Exatamente por essa perspectiva é que a presente pesquisa reconhece a 

devoção ao Divino como o elemento significante para que a Casa do Divino possa ser 

reconhecida como um patrimônio cultural. 

 

Palavras-chave: Devoção, Casa do Divino, Patrimônio Cultural. 
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ESPIRITUALISMO, SAÚDE E CONCEPÇÕES HISTÓRICO-HOLÍSTICO-

EVOLUTIVAS NAS OBRAS E TRAJETÓRIA DE ARMANDO HAMUD (1952 - 

2018). 

 

Fausto Alencar Irschlinger
126

 

 

A pesquisa em andamento possui como objetivo principal identificar e analisar o 

discurso científico-holístico-religioso e a concepção “histórico-evolutivo” contido nas 

obras de Armando Hamud, pautado numa visão holístico espiritual. Buscamos entender 

a sua trajetória de vida, compreendendo os interdiscursos, o trânsito religioso e os 

ensinamentos doutrinários-energéticos-espiritualistas-evolutivos que envolvem e 

perpassam o autor e seus escritos. Desse modo, visamos captar nas obras (em especial 

textos que expressam ligações histórico-religiosos, holístico-espirituais-saúde) as 

concepções, representações e subjetividades em Armando Hamud ao final do século XX 

até o presente.  

De origem libanesa, Armando  amud se tornou médico, “mestre do templo” e escritor 

paranaense, publicando 18 livros que abordam diversos temas, entre eles: evolução, 

saúde, doença, medicina holística, medicinas alternativas, fitoterapia, aura, chacras, 

energias, fenômenos energéticos e bioenergéticos, aspectos psicológicos, emoções e 

pensamento, terapias alternativas, carma, regressão terapêutica, hipnose, profilaxia de 

doenças, psicografia, apometria, espiritismo, espiritualismo, vida após a morte, 

extraterrestres, personagens históricos e evoluídos. As obras escritas entre 2000 e 2015, 

visam aprimorar e difundir a medicina holística, terapêutica, a profilaxia e a cura de 

doenças, a apometria coletiva, o espiritualismo e o desenvolvimento da “consciência 

evolutiva universal”, entre outras intencionalidades. Advindo de uma família de 

imigrantes libaneses muçulmanos, na infância Armando professou a fé islâmica (porém 

afastou-se dela) conhecendo posteriormente a fé cristã, seguida do contato com outras 

crenças, religiosidades e filosofias, como a budista, a espírita kardecista, a teosofia, a 

gnose, a projeciologia, a conscienciologia e a eubiose.  amud teria “despertado” para a 

visão holística e a missão espiritualista no final do século XX, depois do contato com a 

“ciência” projeciologia e conscienciologia (fundada por Waldo Vieira - linha de 

interpretação científica, pós-fundação do espiritismo brasileiro, que busca aperfeiçoar o 

entendimento da realidade energética em todas as dimensões universais).  

Após o “despertar espiritual” (por volta de 1996) Armando frequentou por alguns anos a 
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conscienciologia em Foz do Iguaçu, e, através de leituras e práticas se aperfeiçoou, 

fazendo uso de outras interpretações religiosas e filosóficas. Neste contexto, conheceu e 

interagiu com obras e religiosos cristãos, como o padre gaúcho Lauro Trevisan. No 

entanto, em grande medida foram as obras e personagens da teosofia e do espiritismo 

kardecista que embasaram seu conhecimento, do qual se considera parte integradora do 

processo/consciência evolutivo universal. Entre os personagens integradores que 

 amud considera importantes em sua constituição e desenvolvimento da “consciência 

universal”, destacamos Prentice Mulford e Charles Webster Leadbeater. Neste interim, 

observamos um considerável interdiscurso e significativo trânsito 

filosófico/científico/religioso na formação do autor e sua trajetória, com destaque para a 

convivência com Waldo Vieira (mentor da conscienciologia); Lauro Trevisan (padre 

católico, escritor e adepto do poder da mente); José Trigueirinho Netto (desde os anos 

1980 atua como líder espiritual e filósofo espiritualista). Podemos frisar ainda os 

constantes contatos de Armando com espíritos e mentores. Hamud também frequentou 

por cinco anos o centro espírita beneficente “União do Vegetal” (religião que bebe o chá 

Hoasca).  

Na trajetória de Armando Hamud, vale destacar que além das obras publicadas, 

palestras, atividades profissionais e voluntárias, há mais de seis anos ele é um dos 

fundadores, mestre e atual presidente do “Templo Caminho Espiritual da Luz” em 

Cascavel - PR. Identificamos assim, que além dos escritos, palestras e pesquisas, a 

atenção de Armando Hamud se intensifica na presidência do Templo e suas atividades, 

juntamente com sua esposa Leonilda Carvalho Hamud (reconhecida como Médium dos 

trabalhos), atingindo milhares de pessoas de diferentes estados brasileiros e até do 

exterior (com acento para a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, 

denotando mesmo que de forma tímida, um potencial de transnacionalização). 

Entre as obras do autor destacamos “Apometria coletiva  a terapia salvadora da 

 umanidade” (2002). Nela poderemos identificar em que contexto, como se 

desenvolveu e como se aplica a principal técnica terapêutica de Hamud: a apometria 

coletiva (aprimorada com “auxílio dos mentores”). Na escrita, o autor salienta que a 

apometria coletiva contempla a reurbanização extrafísica, de cura e resgate espiritual, 

avaliada por ele, a mais rápida, mais potente e de maior abrangência que já existiu na 

história e “salvará grande parte da humanidade”. O autor considera a apometria coletiva 

uma descoberta para além de seu tempo, seria reconhecida no mundo espiritual como a 

“mais avançada técnica já desenvolvida”, superando as iniciativas espiritualistas 
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implementadas anteriormente.  

Em “Alquimia da evolução” (2003), no bojo de diversas discussões o autor define o que 

para ele é evolução  “é a conquista da perfeição; é a purificação; a sutilização; a busca, 

o conhecimento, a sabedoria e a aplicação das Verdades e das Leis da Natureza. É, 

enfim, a conquista total e plena do equilíbrio e da harmonia”. ( AMUD, 2003, p. 11). 

Evolução representa a mudança e a “transmutação interior”, a consciência, o espírito, o 

“Eu superior ou Deus Interior a se expressar”, o nascer seguido do “crescer, viver, 

morrer, renascer e evoluir sempre”, uma “elevação de nível mental” ou de consciência 

(consciência cósmica ou cosmo-consciência), a evolução implicaria na “evolução da 

mente e na relação direta com a verdade”, significaria a “união com o divino e um 

estado de iluminação”, a diminuição e “eliminação das doenças”, seria a passagem do 

“grosseiro para o belo e o refinado”, a iluminação ou “consciência cósmica”. Portanto, 

evolução para Hamud representa a perfeição obtida no cumprimento das leis naturais 

que regem o universo, no autoaperfeiçoamento e no cumprimento das missões de vida.  

Na obra “Personagens admiráveis e evoluídos” (2005) encontramos representações, 

subjetividades e intencionalidades de Hamud na seleção dos personagens em destaque, 

buscando captar nas entrelinhas paralelos entre: Buda; Sócrates; Paulo de Tarso; Annie 

W. Besant; Joana D’Arc;  elena P. Blavastky; Maomé; Emanuel Swedenborg; Allan 

Kardec; Samuel Aun Weor; José Gabriel da Costa; Lao-Tse; Trigueirinho; Lauro 

Trevisan; Hermes Trismegisto; Jesus, o Cristo. Na obra Hamud procura mostrar uma 

“abordagem evolutiva” dos personagens, para que “sirvam de exemplo àqueles que 

estejam procurando acelerar a evolução e o despertar espiritual”. Destaca  amud, que 

tece nos escritos revelações inéditas na literatura sobre algumas vidas passadas dos 

personagens. Comenta ele que tais revelações foram transmitidas por “amparadores ou 

mentores espirituais”. Afirmou o autor, que muitos personagens do passado “estão 

encarnados atualmente, a fim de ajudarem a dar um maior impulso evolutivo à 

humanidade, devido ao momento crítico e crucial pelo qual ela está atravessando”. 

(HAMUD, 2005, p. 12). Nesse sentido, detectamos indícios no discurso do autor, que 

atribui a si a reencarnação de personagens históricos que marcaram o desenvolvimento 

do espiritualismo, reverberando assim numa espécie de continuidade ou circularidade de 

missão evolutiva, na presente existência corpórea. Em “O livro que nos torna deuses” 

(2015), verificamos uma gama de temas que sintetizam boa parte do pensamento do 

autor. Mais do que um livro teórico, Hamud apresenta inúmeras técnicas evolutivas e 

energéticas, selecionadas pelo autor. No livro também é possível percebermos um 
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pouco de sua concepção histórico-holístico-evolutiva.  

Entendemos que o conjunto de escritos de Armando Hamud abarca um universo 

grandioso de informações. Caracteriza o período-chave na produção intelectual do 

autor, em suas obras o investigador encontra um panorama dos discursos construídos e 

publicados. Material que se torna objeto de análise e de interpretação plural, uma vez 

que representa diferentes considerações, possibilitando análises interdisciplinares e o 

constante revisitar de ideias. No curso de mais de 15 anos de atividades intelectuais do 

autor, este aponta “direções” do sentido de suas impressões. Escritos que se originaram 

não apenas segundo os diferentes momentos e interdiscursos vivenciados pelo autor, 

mas, abrangem também diferentes estilos de composição e subjetividades. Nossa 

investigação visa contribuir para o preenchimento de lacunas, compreendendo a 

especificidade das concepções e do discurso promovido por Hamud, repercutindo 

também no conhecimento/análise de elementos centrais da doutrina e práticas do 

“Templo Caminho Espiritual da Luz”. Entre outros aspectos, pretendemos entender de 

que forma ele se articula a uma tradição mais ampla envolvendo religião, espiritualidade 

e saúde, contribuindo no entendimento e na construção do mundo social. 
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INTOLERÂNCIA E RELIGIOSIDADE POPULAR NA SEGUNDA VISITAÇÃO DO 

SANTO OFÍCIO AO BRASIL NO ANO DE 1618 

 

Geraldo Pieroni
127

 

Alexandre Martins
128

 

 

Ainda que a Inquisição jamais tenha sido oficialmente implantada nos territórios 

brasileiros, os inquisidores, mesmo de longe, dirigiram os seus olhares para o Brasil. 

Algumas visitações do Santo Ofício chegaram à Bahia e Pernambuco (1591-1595), 

Bahia (1618) e Grão-Pará (1769). Os juízes da fé eram exímios especialistas em 

apreender qualquer tipo de desvio moral e religioso. Eles fiscalizavam a ortodoxia 

colonial de duas maneiras: pela confissão espontânea ou sugerindo à população a 

denunciar os transgressores das normas religiosas e dos costumes católicos. 

O ano 2018 evoca a Segunda Visitação do Santo Ofício ao Brasil cujo inquisidor foi o 

licenciado Marcos Teixeira. Ocorreu em Salvador na igreja do Colégio dos Jesuítas, 

entre 11 de setembro de 1618 a 25 de outubro de 1620. Completa-se, portanto, nesse 

ano, o seu 4º centenário. Absolutamente nada a comemorar, no entanto é preciso 

desvendar as suas coerções e intolerâncias.  

Os motivos desta visitação se inserem nas práticas reiteradas dos inquisidores em 

exercer a vigilância e a punição dos heterodoxos. As consciências destes magistrados 

excluíam do grupo dominante todos aqueles que não respeitassem os princípios 

dogmáticos reconhecidos pela Igreja. Quebrar uma proibição, menosprezar um 

sacramento, transgredir normas e dogmas, implicava em severas sanções. A violação, 

não importa a sua qualidade, era considerado um grave pecado e, portanto, merecedora 

de castigo. A Inquisição, como toda sociedade densamente propensa à integração, 

demonstrava uma imperativa ação de uniformidade dos comportamentos e crenças e, 

por conseguinte, uma pálida tolerância com relação ao outro, o diferente de si. Os 

tribunais da Inquisição manifestavam-se intransigentes pressupondo sempre a existência 

subjacente da manutenção da ortodoxia. Combater a heresia a qual provocava a 

desagregação do Corpo Místico de Cristo constituía a sua incumbência primordial. A 

harmonia do cosmo se alicerçava na simetria da criação, fora deste uno primordial tudo 

é desordem.  

O uso originário do conceito “tolerância” está vinculado ao discurso sobre a repressão 
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religiosa na Europa da Reforma protestante. Até a Reforma, a reivindicação da 

tolerância religiosa pouco ousou a se manifestar. A partir de então, com o propagar do 

protestantismo, gerou-se uma situação na qual a questão da tolerância e da intolerância 

se revelava como problema político e ético. Os países católicos, como Portugal e 

Espanha, estabeleceram os seus tribunais inquisitoriais justamente para repelir a 

expansão dos ideais e exercícios religiosos dissidentes. Os costumes judaicos, por 

menor que fossem, foi um dos motivos específicos da Visitação de 1618: combater os 

cristãos-novos, ou seja, os judeus ou seus descendentes convertidos pelo batismo, mas 

que foram suspeitos de continuar a praticar os preceitos hebraicos. Neste período o 

aumento do número de cristãos-novos no Brasil desassossegava tanto o Rei quanto os 

juízes do Santo Ofício. 

Numa época na qual desabrochava na Europa o clamor pela tolerância enquanto 

corolário do dever fraterno, John Locke escreveu, em 1689, a Primeira Carta sobre a 

Tolerância na qual ele expôs uma rica defesa ao livre arbítrio religioso. A perseguição é 

violência e, portanto, opõe-se diretamente à caridade cristã. Os inquisidores, no entanto, 

estavam longe de admitir qualquer forma de condescendência visto que, para eles o 

castigo não é crueldade e sim piedade.  

Ao ler as confissões e denúncias registradas na Visitação de 1618, é perceptível que as 

acusações são relacionadas ao estilo de vida do cotidiano imbuído de relações afetivas, 

rumores, boatos e mexericos, um “diz-que-diz” que fazia parte do linguajar da 

vizinhança: afetos e desafetos, infidelidades, traições, superstições, religiosidades 

espontâneas despreocupadas com os dogmas estabelecidos, vícios e pecadilhos, não 

importa a gravidade, todos eram punidos. As leis dos inquisidores eram tão rígidas e 

minuciosas que ninguém lhes escapava; pequenos desvios eram considerados pecados a 

serem redimidos como veremos a seguir.  

Filipe Tomás de Miranda, furioso, blasfemou contra Jesus, Maria e o sacramento da 

comunhão, mandando à merda o Cristo, a hóstia e a Virgem Maria. Manuel de Oliveira, 

estropiado de pés e mãos, afirmou que Maria Nossa Senhora, deu à luz duas vezes. 

Antônio Nunes, marinheiro, 30 anos, durante um jogo jurou duas vezes pelo filho de 

Jesus. O sapateiro Frutuoso Antunes, 55 anos, cristão-novo, declarou que a Nossa 

Senhora não tinha sido virgem antes, nem durante e depois do parto. Havia também 

pequenas e bizarras histórias que podiam ser igualmente consideradas como faltas que 

mereciam punição: Antônio de Aguiar Daltro acusou o baiano Antônio Mendes, 

comerciante, apelidado de Beiju declarando que Antônio tinha dito que sabia mais das 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

214  

coisas que os anjos. O padre Hierônimo de Lemos afirmou num sermão que, quando 

São Pedro deu um golpe de espada em Malco, ele “estava com duas gotas”, fazendo 

compreender que Pedro estava bêbado. João Fernandes, mulato forro de 23 anos, 

confessou que cometera por três ou quatro vezes, atos nefandos com Pero Garcia. O 

padre Hierônimo Pinheiro, 55 anos, confessou que durante o ato sacramental da 

confissão havia molestado a sua filha espiritual Catarina Esteves. Maria de Penhosa 

revelou, diante do inquisidor, que havia praticado cerimoniais de jogar a sorte e 

adivinhações utilizando o livro das Horas de Nossa Senhora e uma chave.  

Ao que tudo indica parece ter sido uma visitação insignificante, no entanto cabe a 

pergunta derradeira: O que a punição destes simples atos cotidianos nos revela? Durante 

esta Segunda Visitação do Santo Ofício em 1618, foram ouvidos, ao todo, 150 

denunciantes que formalizaram 134 acusações. Nesse documento não encontramos 

simplesmente nomes, datas e números: dados frios e insensíveis. Estas páginas elucidam 

a história reveladora de um drama subterrâneo que emerge e se expõe cada vez mais 

compreensível. Ter em mãos este documento, e analisá-lo, abre a possibilidade de trazer 

aos nossos dias a vida rotineira da mulher e do homem do século XVII: desvelar seus 

segredos e suas angústias provocadas pela intolerância do Santo Ofício almejando a 

recuperação da vida espiritual dos fieis e, ao mesmo tempo, a preservação da unidade 

das consciências pela perversa higienização social.  

 

Palavras-chave: Inquisição, intolerância, religiosidade popular, visitação de 1618 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA – KUNDALINI YOGA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE PINHAIS. 

 

Guilherme Leonardo Araujo – Sat Sangeet Singh 

 

A milenar prática de Yoga é cada vez mais popular no ocidente e vem se mostrando 

como uma alternativa viável para pessoas que buscam saúde, bem-estar e 

autoconhecimento. Existem diversas modalidades de Yoga, dentre elas a Kundalini 

Yoga (KY) é uma modalidade que foi trazida para o ocidente pelo mestre indiano Yogi 

Bhajan (FEUERSTEIN, 2006). A prática de KY envolve, principalmente, ásanas 

(exercícios/posturas físicos), mantras (cantos), pranayamas (respiração consciente), 

shavasana (relaxamento) e meditação. Na visão de Yogi Bhajan todo ser humano tem o 

direito de ter uma vida feliz, saudável e sagrada (MCRAE, 2017). A KY, com seu 

conjunto de técnicas e práticas, tem a capacidade de proporcionar isso.  

Sou praticante de yoga desde 2008. Atuo como professor de KY desde 2012. Entre os 

anos de 2016 e 2018, fui contratado para conduzir aulas Yoga, para pessoas idosas e 

mulheres gestantes, nos 4 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e no 

Centro de Convivência do Idoso (CCI), pela assistência social de Pinhais, município 

que fica na região metropolitana de Curitiba. Este projeto foi realizado como parte do 

serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF) do governo federal que 

consiste no “trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover 

seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida” 

(pág. 12, BRASIL, 2016). A prática de KY mostrou-se como uma alternativa viável e 

eficaz para atingir as finalidades propostas pelo PAIF. 

As aulas de KY para idosos nos 4 CRAS de Pinhais iniciaram em 2016. O objetivo das 

primeiras aulas foi conhecer melhor as características das pessoas que participariam das 

aulas. Na primeira semana de aulas foram aplicados questionários com a finalidade de 

investigar qual era a condição física, a saúde e a qualidade de vida dos praticantes. 

Além de questionários escritos, também dialoguei com os idosos visando estabelecer 

entre nós uma relação de segurança e confiança.  

A maior parte das pessoas participantes eram mulheres, porém havia também homens 

praticando. Em geral as pessoas idosas relataram sofrer de: ansiedade, insônia e dores 

nas costas e também em diversas regiões do corpo. Também foram citados sentimentos 
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de tristeza e solidão. No entanto, a principal reclamação, aquela que foi citada por 

praticamente todos os participantes, foi o excesso de pensamentos e a dificuldade de 

controlar os pensamentos. Outras reclamações foram no sentido de questões sociais 

como problemas com drogadição e violência nas famílias.  

Durante o primeiro mês de aulas, foquei em explicar do que se tratava a prática de Yoga 

e qual era a sua finalidade, ou seja, porquê aquela prática era relevante para aquelas 

pessoas. Desde este início até o final do meu trabalho em abril de 2018, minha atitude 

com os idosos atendidos pela assistência social semelhante à que fiz em minha 

dissertação de mestrado, quando nas considerações finais afirmei que  “Nenhum ponto 

de vista é superior do que os outros” (ARAUJO, 2013). Naquela situação eu buscava 

compreender a religiosidade do Santo Daime e sua relação com a música. Na prefeitura 

de Pinhais, de modo semelhante, eu busquei compreender os anseios dos usuários da 

assistência social e verificar de que forma os conhecimentos e práticas de Yoga 

poderiam beneficiar aquela população.  

Além desta investigação, comecei a introduzir as primeiras técnicas de KY ensinando o 

pranayama chamado “respiração da vida”, que é parte essencial da prática de KY e 

muito eficaz para controlar a ansiedade e aumentar a disposição. Ele consiste em 

inspirar pelo nariz expandindo, o abdome, buscando alcançar a máxima capacidade 

pulmonar, e em seguida exalar pelo nariz, contraindo o abdome, fazendo sair 

completamente o ar dos pulmões. Também conduzi movimentos corporais básicos e 

alongamentos com a finalidade de relaxar a musculatura e preparar o corpo para uma 

prática mais intensa. 

Esse trabalho inicial apresentou resultados positivos. Os participantes convidaram mais 

pessoas e os grupos começaram a crescer. No segundo mês comecei a introduzir 

sequências básicas, como o “Kriya para elevação” e o “Kriya purificando o ser” 

(BHAJAN, 2003), adaptadas para serem feitas sentadas em uma cadeira, em vez de 

sentadas no chão, como geralmente é feito na prática de Kundalini Yoga. O motivo 

dessa adaptação foi que a maior parte dos idosos sentiam desconforto ao sentar e 

levantar do chão.  

A partir de minha experiência pessoal, tenho percebido que os efeitos da prática de KY 

podem ser sentidos logo nas primeiras aulas. Os participantes relatam que as aulas 

estavam contribuindo para o equilíbrio de suas condições de saúde. Sempre foi realizada 

uma checagem sobre progressos com relação à saúde e bem-estar dos participantes. 

Desde as primeiras semanas de aulas, houve relatos positivos com relação a melhora das 
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condições de saúde, melhora no humor e aumento na sensação de bem-estar. 

A aceitação positiva das aulas de Yoga e a adesão as aulas por parte dos idosos foi um 

estímulo para que, no final do ano de 2017, fosse criado um horário de aulas de Yoga 

para gestantes. Os ensinamentos de Yoga encorajam as mulheres gestantes a se 

prepararem para a maternidade de maneira consciente, tendo uma prática diária de 

meditação e Yoga, mantendo-se em ambientes pacíficos e edificantes.  

Segundo Yogi Bhajan: “Durante os meses da gestação a mulher deve ficar em 

ambientes e circunstâncias que sejam muito seguros, respeitáveis e confortáveis, e nos 

quais ela deve ter muita compreensão ao redor dela” (B AJAN, 2016). 

Um ambiente seguro e acolhedor é primordial para o bom desenvolvimento da criança. 

Muitas vezes a família pode não oferecer esse ambiente em que a gestante sinta-se 

acolhida, cuidada, amada e seja ouvida em suas necessidades, dificuldades e 

sentimentos. 

Nas aulas quinzenais de Yoga para gestantes que conduzi nos CRAS Sul e Leste pude 

perceber a importância que a prática de Yoga fez na vida das futuras mães, não somente 

no quesito saúde, mas também no convívio social. As gestantes relataram ter adquirido 

maior consciência dos seus corpos, dos processos da gestação aprendendo, assim, a 

utilizar técnicas de respiração, exercícios e mantras para administrar suas inseguranças, 

medos e ansiedades. Com base nos relatos que ouvi das alunas, posso afirmar que houve 

melhora em suas relações pessoais e também nos seus relacionamentos. 

No início do ano de 2018, foram abertos novos horários desta vez no CCI. As aulas 

nesse local também eram voltadas para idosos, no entanto, a maior parte dos idosos que 

participavam no CCI relatavam melhores condições de saúde. Assim, as aulas eram 

feitas com os participantes sentados no chão, com colchonetes. No CCI também houve 

grande adesão dos idosos pela prática de Yoga. 

A minha experiência como professor de Yoga nos CRAS e no CCI de Pinhais, me levou 

a considerar que a KY é uma prática apropriada tanto para a população idosa quanto 

para as gestantes atendidas pela assistência social. Considero fundamental que o 

profissional responsável pelas aulas tenha sensibilidade para ouvir e utilizar as 

ferramentas apropriadas para gerar saúde e bem-estar. Quando for necessário, a prática 

deve ser adaptada para públicos que tenham questões físicas específicas, como é o caso 

tanto dos idosos quanto das gestantes. Quando o poder público incentiva atividades 

como a KY, ele está promovendo o bem-estar da população, prevenindo gastos com 

saúde e fortalecendo vínculos familiares, cumprindo assim os objetivos do PAIF. Um 
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estudo mais estruturado que mensurasse tais benefícios poderia demonstrar o tamanho 

do impacto e os benefícios para a saúde e bem-estar destas populações em situações de 

risco. 

 

Palavras-Chave: Yoga – Assistência Social – Idosos – Gestantes 
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AS ADAPTAÇÕES E EXPRESSÕES DO ESPAÇO SAGRADO NO YOGA: O 

PRIMORDIAL E O ATUAL 

 

Gustavo de Moraes Carriel
129

 

 

Na intenção de discutir as adaptações do ambiente religioso no Yoga em nossa época, o 

projeto deseja analisar as mudanças do espaço sagrado nos locais onde se é praticado o 

Yoga e como ele influencia sua forma, haja vista sua reestruturação ao longo dos 

milênios com intuito de adequar ao modo de vida das sociedades.  

De forma a haver diferentes conceitos de “espaço sagrado” no campo da religiosidade, o 

escolhido para ser trabalhado neste projeto leva em consideração o ponto de vista 

geográfico, no sentido de lugar, recinto, atmosfera onde se é conduzida a prática do 

Yoga, no qual o termo em questão é fundamentado no conceito de Roger W. Stump 

(2008), que tem como concepção o espaço sagrado sendo ele um lugar religioso, 

salientando os praticantes/fiéis e suas experiências individuais ou de grupo. 

Por conseguinte, há necessidade de procurar base suficiente para estruturar o que se é 

desejado analisar: as adaptações do espaço sagrado no Yoga nas sociedades 

contemporâneas. Tendo isso em vista, valerá investigar a historicidade e os primórdios 

do Yoga e sua tradição iniciática. Deverá ser visto também o modo de prática e os 

preceitos envolvidos, os quais caracterizam o modelo de sociedade, influências 

religiosas, textos sagrados, entre outros. Visa-se ter sempre como parâmetro o espaço 

sagrado e suas expressões para com o Yoga, buscando comparar suas formas antigas 

com as atuais, tendo como objetivo entender como o conhecimento influencia ou não 

nas suas manifestações. 

Dessa forma, deve-se ressaltar que este estudo busca tão somente analisar as expressões 

do espaço sagrado nos aspectos práticos e suas modificações, não entrando nos méritos 

filosóficos do estudo do Yoga e seus multifacetados modelos. Mesmo assim, serão 

citados alguns pontos que devem ser levados em consideração para a assimilação do 

objetivo geral do projeto de pesquisa, sendo ela fundamentada em autores como George 

Feuerstein, Carlos Alberto Tinoco, Mircea Eliade e William J. Broad, com assuntos 

como tradição, literatura, espaço sagrado, e Yoga moderno, respectivamente. 

A tradição do Yoga, muito discutida na obra de Feuerstein (2006, p. 137), leva em conta 

o Xamanismo para explicar o porquê de o Yoga ser como ele é, no sentido de ser uma 
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prática mais interna, buscando a libertação por meio da “progressiva transcendência 

(“desmembramento”) da personalidade egóica humana”, enquanto o Xamanismo 

primordial tem práticas mais “externas”, como os ritos de tambores, do fogo, com uso 

de substâncias psicotrópicas, entre outras.  

Na literatura, encontramos as Upanishads referentes ao Yoga, que são livros da 

“essência filosófica da mais antiga sabedoria dos Vedas” (TINOCO, 2005, p. 34), no 

qual o último deve sua origem aos arianos, civilização primeira da região da Índia e está 

inserido na tradição do Hinduísmo. O nome Upanishad tem como significado mais 

próximo “assentar-se perto e abaixo de”, termo muito importante para começarmos a 

entender como o conhecimento era transmitido nos primórdios dessa tradição. Naquela 

época, as razões religiosas da sociedade influenciavam no pensamento e o saber era 

limitado e regrado, sendo uma dela a propriedade da sabedoria ser reservada aos 

grandes Mestres realizados em si, com a transmissão restrita às classes sociais 

específicas da sociedade indiana e, ainda, o discípulo que quisesse adentrar o caminho 

do autoconhecimento deveria ter a aprovação do próprio Mestre para ser iniciado 

(TINOCO, 2005).  

Hoje conhecemos o Yoga em sua forma mais popular, visando práticas físicas e 

respiratórias a fim de melhorar o condicionamento, saúde e alongamento do corpo. 

Como descreve William J. Broad, “antes uma prática esotérica dirigida a poucos, o 

Yoga se tornou um fenômeno global e também um ícone de serenidade”. Encontram-se 

pessoas praticando ao ar livre, em parques, praças, academias, espaços, em casa. “Um 

indício de ascendência social do yoga é o quanto os seus espaçosos centros têm sido 

instalados em locais antes ocupados por igrejas, mosteiros e seminários, em cenários 

frequentemente campestres e inspiradores” (WILLIAM, 2013). Esse aspecto é que é o 

foco do projeto de pesquisa: analisar como esses espaços, antes de importância 

religiosa, tomaram certo dinamismo e de total acesso aos conhecimentos anteriormente 

resguardados a poucos sábios da Índia antiga. Ainda, como esses espaços, que não 

deixam de ser importantes, transformaram a prática de Yoga no formato dela hoje e se 

isso influencia em seu objetivo final  “despertar da consciência por meio da libertação 

do homem da roda do samsara130, [...] decorrente da ignorância central do ser 

humano.” (TINOCO, 2005 p. 52). 

Por fim, esse projeto argumenta a grande mudança de paradigmas que as sociedades 
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contemporâneas englobam ao passo que devamos discutir essas novas relações e 

manifestações do espaço sagrado como ponto geográfico e sua maneira destacada “por 

meio da qual um sistema de crenças é retificado na superfície da terra” 

(FISCHER,1982, p 78, apud CLEVISSON, 2014, p.57-58). Assim, debatemos, de modo 

mais restrito, a relação do espaço sagrado e suas modificações dentro da perspectiva do 

Yoga como sistema de técnicas psico-físicas e espirituais acerca da sociedade que 

vivemos, fazendo parâmetro com os primórdios e origem dessa milenar tradição. 

 

Palavras-chave: Yoga; espaço sagrado; adaptações; expressões. 
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PEREGRINOS, ROMEIROS E TURISTAS: UMA ANÁLISE DOS 

DESLOCAMENTOS PARTINDO DE IRATI E REGIÃO RUMO AOS LOCAIS 

SAGRADOS (FINAL DO SÉCULO XX E INÍCIO DO SÉCULO XXI) 

 

João Carlos Corso
131

 

 

A busca pelo sagrado tem sido uma constante na história da humanidade, para algumas 

religiões é inclusive obrigatório ir ao local sagrado uma vez na vida. No Brasil há 

muitos locais significativos para a religiosidade, para onde se deslocam milhares de 

peregrinos, principalmente o Santuário de Aparecida do Norte. Porém, têm surgido 

novos espaços e novos movimentos religiosos, sendo a prática da romaria ampliada e 

modificada. Diversas Igrejas têm desenvolvido eventos religiosos que geram o 

deslocamento de milhares de pessoas, todos os anos, para diversos locais sagrados e ou 

eventos organizados pelas igrejas. Há também uma religiosidade, com seus locais de 

peregrinação e seus santos de devoção, sendo a temática das peregrinações é 

significativa na cultura brasileira. Busca-se investigar a prática de visitação de locais 

sagrados, com romeiros de Irati e região, visando compreender as motivações para o 

deslocamento: religioso ou não, como também entender quais os principais locais de 

visitação. Para a realização da pesquisa foram aplicadas entrevistas, por meio da 

História Oral, com pessoas que participaram de romarias, peregrinações e ou 

organizaram excursões, bem como algumas pessoas que trabalham em empresas de 

transporte e de turismo. Também foram incluídas fontes da imprensa regional e material 

aportados em sites e redes sociais relativos a práticas de romarias, excursões religiosas, 

peregrinações diversas. A problemática da pesquisa está relacionada a estes 

questionamentos: quais os significados ou sentidos que os romeiros atribuem a visitação 

de locais sagrados? Quais as alterações que ocorreram, desde o final do Século XX até 

os dias atuais? Como os romeiros da região de Irati compreendem a necessidade da 

busca pelo local sagrado (principalmente os santuários)? É possível acessar o sagrado 

em locais mais próximos, sem sair da região? Segundo Santos (2015) mesmo com 

mudanças na cultura brasileira, isso não significou que a religiosidade desapareceu, 

houve sim alterações nas práticas, novos locais de peregrinação. Com a expansão do 

transporte rodoviário no Brasil, a partir da década de 1970, muitas peregrinações 

passaram a ser realizadas pela utilização do ônibus, mas nos últimos anos têm surgido 

peregrinações a pé, de bicicleta e até no estilo Tropeiro com utilização de equinos. 

                                                             
131 UNICENTRO 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

223  

Algumas iniciativas que merecem nossa atenção são os desdobramentos do “caminho de 

Santiago de Compostela”, realizado na Europa. Este evento acaba por motivar a criação 

de novos caminhos da fé, por iniciativa clerical ou a partir de pessoas que realizaram o 

caminho europeu. Sendo está uma realidade presente no Brasil. No entendimento de 

Steil (2003), muitos locais de peregrinação são controlados pela Igreja Católica, sendo 

que vários foram criados ou tiveram como ponto de partida o incentivo do clero. As 

romarias inserem-se na cultura, principalmente por meio da religiosidade e colaboram 

no processo de formação das identidades. Para a execução desta pesquisa foi necessário 

a metodologia da História Oral, a qual permitiu a aproximação com os romeiros e 

peregrinos. A pesquisa também utilizou fontes escritas, principalmente material 

disponibilizado na internet, como jornais e notícias que tratam da temática. Estas fontes 

escritas, principalmente, foram analisadas a partir do conceito de Representação 

(CHARTIER, 1990) Além disso, as representações são produtos de práticas simbólicas 

(BOURDIEU, 2004). No Brasil alguns locais tem se tornado grandes centros de 

devoção e peregrinação: O Círio de Nazaré em Belém do Pará; o Santuário de Madre 

Paulina em Nova Trento, Santa Catarina; A paixão de Cristo em Nova Jesuralém, 

Pernambuco; o Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás e o Santuário de 

Aparecida do Norte, São Paulo. Mesmo não sendo objeto desta investigação, é 

importante refletir como esses e outros locais se tornaram importantes a ponto de atrair 

milhões de peregrinos todos os anos. Pensando o espaço, onde fluem as peregrinações, 

torna-se necessário entender o que os diferenciam de outros espaços. Neste sentido, 

Rosendahl (2005) compreende que muitos dos locais de peregrinação passam a ser 

considerados pelos fiéis como uma Hierópolis, pois seriam locais de manifestação do 

sagrado, onde a hierofania ocorre. Para entender a hierofania que ocorre no espaço 

sagrado, Eliade afirma que  “De fato, o lugar nunca é ‘escolhido’ pelo homem; ele é, 

simplesmente, ‘descoberto’ por ele, ou, por outras palavras, o espaço sagrado revela-se-

lhe sob uma ou outra forma” (2010, p. 297). O fenômeno das peregrinações não é novo, 

nem é exclusivo do mundo cristão. A busca pelo lugar sagrado faz com o ser humano 

mova-se em grandes distancias. Segundo Eliade (2010) o lugar sagrado é compreendido 

como o centro do mundo. É onde se manifesta o sagrado, o qual é compreendido como 

uma Teofania, a manifestação de Deus. Segundo Cardita (2012)  “A peregrinação 

através de meios de transporte é um fenômeno recente. Até o fim do Século XIX, o 

normal era que a peregrinação fosse feita a pé” (p 197). A melhoria dos meios de 

transporte e dos caminhos fez com que muitas peregrinações passaram a utilizar o 
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ônibus e outros meios para facilitar o acesso aos locais sagrado. Mas há um movimento 

reverso, que Busca retomar a perspectiva originaria, onde peregrinar tinha relação com 

caminhar, andar a pé. Por outro lado, mesmo as peregrinações sendo algo praticado 

desde um passado longínquo, as pesquisas sobre essa temática são muito recentes. “As 

pesquisas sistemáticas galgaram maior espaço somente a partir da segunda metade do 

século XX.” (SANTOS, 2015, p 172). Além disso, é preciso compreender por que 

enfrentar enormes sacrifícios para chegar a um Santuário como Aparecida do Norte, se 

há a compreensão de que os locais sagrados também estão presentes na região, na 

cidade, ponto de partida do peregrino. Por fim não é só em busca do espaço sagrado que 

se faz as peregrinações. Há também a relação com o tempo sagrado. O ritual de 

peregrinar então reatualiza aquilo torna sagrado aquele espaço.  

 

Palavras-Chave: Espaço Sagrado, Turismo Religioso, História e Religiosidade, 

Romaria. 
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SEGREDO DE ORIXÁ CARACTERÍSTICAS DA MANIFESTAÇÃO LITÚRGICA 

DE ORIXÁS NO BATUQUE AFRO-SUL 

 

Marcus Vinicius de Souza Nunes132 

 

As religiões de matriz africana constituem no Brasil um quadro complexo de tradições 

litúrgicas, teológicas, filosóficas, artísticas. Podemos, entretanto, dividi-las em dois 

grandes grupos para melhor compreendê-las. De um lado temos os vários cultos de 

Nação. Têm esse nome porque conservam a “nação”, o nome da cidade ou da região  

donde procederia como nome do ritual, como a Nação Ketu, Nagô, Ijexá, Oyó, Jeje, 

Bantu, Angola. Este são cultos mais tradicionais, que mantém a língua litúrgica africana 

de origem: kimbundo e kikongo para as tradições de origem bantu da Angola e do 

Congo; yorubá para as tradições nagô da Nigéria e Benin; fon para as tradições jeje do 

Benin. Também mantêm o culto exclusivo, ou predominante, das divindades dos seus 

panteões africanos: Inkices, para bantus, Voduns para jejes, Orixás para nagôs. 

Conforme o culto de origem e o lugar do Brasil onde se desenvolveram, além do nome 

Nação, estes ritos receberam nomes distintos: são Tambores-de-Mina no Maranhão, 

Xangôs no Pernambuco, Xambás nas Alagoas, Candomblés na Bahia e no Rio de 

Janeiro, Batuques no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. 

O outro grande grupo de religiões de matriz africana são os inúmeros tipos de, 

genericamente ditas, Umbandas. São cultos aberta e decididamente mais sincréticos, 

fundindo as tradições de Inkices e Orixás (principalmente) com cultos indígenas, 

feitiçaria europeia, espiritismo kardecista. São tradições teológicas abertas, capazes de 

incluir elementos ad libitum de suas comunidades, indo desde rituais muito mais 

africanizados, como a Cabula, o Omolokô, Almas e Angola, Umbanda Cruzada gaúcha, 

a rituais muito mais aculturados, como ramos da Umbanda em São Paulo, no Paraná e 

em outros estados, às vezes quase indiscerníveis do kardecismo ou mesmo de outras 

correntes esotéricas. 

À primeira vista, sem embargo, essas tradições são reconhecidas por uma característica 

ritual e teológica comum, a saber, o transe extático. Por muito tempo se falou em 

religiões de possessão, isto é, religiões nas quais durante seus rituais alguns de seus 

membros são possuídos por divindades, espíritos de antepassados, ou outro tipo de 

entidade, que se manifestam dançando, cantando, falando, ou mesmo ingerindo 
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alimentos e bebidas. 

Cremos que a expressão religião de possessão, embora não sendo falsa, é equívoca. 

Possessão presume que a pessoa é tomada desde fora por uma entidade pessoal diferente 

dela: uma pessoa (espiritual) passa a controlar outra pessoa (carnal). Ainda que isso 

valha para as Umbandas, que falam explicitamente em incorporação, uma entidade que 

toma o corpo de seu médium, não é suficiente para descrever o que se passa. Ainda 

menos para os cultos de nação, onde o Orixá (ou Vodun ou Inkice) não é um espírito em 

sentido pessoal, singularizado. Na pluralidade de suas teologias é apresentado ora como 

antepassado divinizado, ora como força da natureza, ou mesmo como uma espécie de 

arquétipo da personalidade. Mesmo a linguagem utilizada para o transe nessas tradições 

indica isso: bolar no Santo, virar no Santo, ocupar-se.  

Assim, para evitar que permaneçamos apenas nessa discussão terminológica utilizamos 

em nossa pesquisa a expressão manifestação litúrgica de Orixá, por crermos ser menos 

comprometida com uma concepção problemática de possessão. É também um conceito 

metodologicamente mais preciso, pois nos referimos especificamente ao transe extático 

que acontece em ambiente de celebração litúrgica, em rituais públicos ou semipúblicos. 

As outras possíveis manifestações não nos interessam aqui. E mais ainda, queremos 

apenas delinear as características dessa manifestação dentro das tradições que compõem 

o Batuque afro-sul, típico do sul brasileiro, especialmente no estado do Rio Grande do 

Sul, que se apresenta como um todo ritualístico e teológico ímpar dentre os grupos de 

matriz africana.  

Nossa perspectiva parte da produção conceitual das ciências sociais, mas não nos 

detemos na análise de dados etnográficos. Também a nossa presença nos templos de 

religiões afrobrasileiras nos permitiu recolher vasta experiência no campo. Mas 

tampouco o relato dessa experiência constitui o cerne de nosso trabalho. Partimos dos 

dados das ciências sociais e de nossa experiência em direção a uma elaboração de tipo 

existencial no campo da filosofia da religião e da teologia das religiões. Acreditemos 

que esta dupla perspectiva pode colaborar, para uma perspectiva abrangente das ciências 

da religião, na compreensão de tão amplo fenômeno. 

Ainda que não precisemos de justificativas estatísticas para deduzir a relevância das 

particularidades litúrgicas de alguma religião particular, como é o caso do Batuque afro-

sul (ou Batuque afro-gaúcho), vale a penas conhecermos alguns dados apresentados 

pelo IBGE (2000; 2010) 

No censo de 2000, o Rio Grande do Sul aparece com 1,62% da população que se 
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declarava adepta de religião de matriz afro, contra 1,31% no Rio de Janeiro, que 

ocupava o segundo lugar nacional e contra apenas 0,08% da Bahia. O censo de 2010, 

apesar de referir um decréscimo percentual, ainda confirma essa liderança. 

Estima-se a existência no estado de mais de 30.000 templos religiosos afro (aí 

tradicionalmente chamados “terreiras”), com grande concentração na região 

metropolitana de Porto Alegre. De acordo com esses dados, o Rio Grande do Sul 

sozinho concentra 23% do total de adeptos de religiões afro de todo o Brasil (ORO, 

2012). Sem falarmos ainda na expansão do Batuque para outras regiões do Cone Sul, 

como a Argentina e o Uruguai (ORO, 2009). 

O nome Batuque (assim como o nome “Umbanda” ou “Candomblé”) inclui um grande 

número de tradições distintas, ainda que similares entre si. As Nações ou “lados” do 

Batuque são o Nagô (de menor expressão e mais próximo às expressões dos 

Candomblés das regiões nordeste e sudeste do país) o Oyó, a Kambina (ou Cabinda), o 

Jeje e o Ijexá. É muito difícil definir, com precisão, as especificidades de cada tradição, 

suas origens e desenvolvimento.  á uma mescla histórica e explícita dos “lados” onde 

se formam Nações híbridas como, o caso mais tradicional, a Nação Jeje-Ijexá. Em 

menor medida, mas igualmente expressivas, se fala em Nação Oyó-Ijexá, ou mesmo 

Jeje-Kambina. O elemento predominante em todas essas Nações é o yorubá, seja na 

língua litúrgica, ou as divindades cultuadas, seja na elaboração teológica e filosófica 

(SILVEIRA, 2014). 

A presença do elemento jeje se verifica pelo culto a algumas divindades, ou que ao 

menos mencionadas em algumas cantigas (Legba, Sogbô); por similaridades 

observáveis com o culto de Vodun (ABIOU, 2016); também pela presença, no início do 

século XX do príncipe Osuanlele Erupé, de origem jeje, no Rio Grande do Sul, que 

influenciou em boa medida a organização dos cultos de Nação (SILVEIRA, 2014; 

SILVA, 1999). Entretanto, a extensão real da influência do elemento jeje é passível de 

discussão. Por exemplo, sua língua litúrgica, o fon, não é utilizada no Batuque.  

Quanto à presença da religião bantu em sentido estrito, proveniente da região da Angola 

e Congo, nos encontramos em terreno ainda mais difícil de averiguar. Uns pretendem 

ligar a nação Cabinda a uma origem bantu (SILVEIRA 2014). Reconhecem no patrono 

desta nação, Kamuká, associado ao culto de Xangô, um nome bantu assim como seria 

bantu a importância que se dá ao culto dos antepassados, que nesta nação, 

ordinariamente, precede na ordem litúrgica o culto aos Orixás. Ainda poder-se-ia 

reconhecer no fundador mítico dessa Nação no Rio Grande do Sul, certo africano 
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chamado Gululu, possivelemente vindo da região de Cabinda. Entretanto, sua liturgia é 

yorubá, sua língua de culto é yorubá (inclusive as dedicadas ao seu patrono Kamuká), e 

mesmo seu nome seria mais corretamente lido Kambina em referência ao antepassado 

mítico de Xangô Okambi, e não Cabinda, nome de uma província da moderna Angola. 

Fora as já mencionadas e algumas outras poucas especificidades próprias suas, é no 

mais em tudo similar as outras Nações do Batuque afro-sul. 

Uma marca, entretanto, perpassa todas as Nações do Batuque (com exceção, talvez, da 

Nagô, que conforma um todo teológico-ritual bem diverso). Nelas o transe constitui um 

tabu chamado segredo de orixá. Constitui, segundo nossa pesquisa, característica 

exclusiva do Batuque. Consiste na proibição expressa tanto ao cavalo-de-Santo 

(elegun), o iniciado que entra em transe possessivo, quanto aos membros de seu culto 

religioso, como a qualquer assistente dos rituais de falar qualquer coisa sobre a 

possessão ocorrida. 

O transe recebe na tradição do Batuque o nome de ocupar-se do Orixá. Um cavalo-de-

santo não vira no santo, não bola, não manifesta, muito menos incorpora, mas “se ocupa 

do seu Orixá”. Este fato, contudo, jamais poderá ser-lhe dito diretamente. Isto feito, o 

culpado de “descobrir o segredo” de outrem recebe pesadas sanções rituais. Em 

praticamente todas as casas corre a tradição de quem “descobre que se ocupa” pode, 

segundo narrativas da tradição batuqueira, sofrer vários males espirituais, emocionais e 

físicos, inclusive a loucura. 

A nossa pesquisa se interessa em pensar algumas indicações que possam lançar luz 

sobre essa peculiaridade do Batuque afro-sul. Quais seriam suas origens? A finalidade é 

meramente ritual? Mas, o que seria nesse caso meramente ritual? Haveria aí uma 

história de proteção de vínculos sociais através da proteção dos vínculos litúrgicos? Em 

muitas casas de Batuque se percebe que esse tabu é um pouco mais relaxado. Em 

algumas, por evidente influência de outras tradições afros. Outras, pelo regime litúrgico 

próprio da mesma Nação específica, menos rígido em tal questão. Em outros casos 

percebemos uma rígida observância de tal preceito. 

Nosso trabalho ainda pretende, a partir do prisma do segredo de orixá, perceber outras 

facetas da liturgia da manifestação do Orixá no batuque afro-sul, como a sua primeira 

manifestação (seu nascimento), a dança do axé-da-balança (ou Kasun) onde nas grandes 

festas se manifestam os Orixás. A liturgia do Batuque (como toda liturgia) guarda 

aspectos teológicos importantes e um refinado senso psicológico. Quais pontes para a 

reflexão filosófica e teológica, para o conceito de pessoa, para a noção de comunidade, 
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podem ser construídas é um tema que esta pesquisa nos abre. 

 

Palavras-chave: Batuque; Orixá, liturgia; manifestação. 
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A SANTIFICAÇÃO POPULAR DE MARIA APARECIDA BERUSKI 

 

Maria Beatriz Melnik, História
133

 

Vera Irene Jurkevics 

 

Essa pesquisa tem o intuito de analisar o processo de canonização de Maria Aparecida 

Beruski pela Igreja Ortodoxa134 e sua relação com a religiosidade popular. “Tita”, 

como era conhecida, foi professora de uma escola rural em Joaquim Távora, no norte do 

Paraná, nos anos de 1980.  

Em 4 de abril de 1986, ocorreu um trágico acidente envolvendo Maria Aparecida e seus 

alunos. Enquanto lecionava, o botijão do fogão a gás que ficava na porta da sala de aula, 

utilizado pela professora para fazer a merenda dos alunos, incidentemente transformou-

se em um lança chamas e incendiou a escola.  

Tita passou cinco de seus alunos menores pela janela, mas as outras oito crianças não 

conseguiram sair e morreram carbonizadas. Foram encontradas depois, em meios aos 

escombros, abraçadas com a professora. Como o caso repercutiu muito na região, as 

pessoas começaram a rezar pelas vítimas, criando assim um vínculo religioso de 

santidade, sobretudo, em torno de Maria Aparecida Beruski. 

Com isso, levando em consideração os pedidos de intercessão e as orações do povo, a 

Igreja Ortodoxa deu início, internamente, ao seu processo canônico em 2005. Em 2007, 

foi concluído o dossiê local e enviado para o Patriarcado Ecumênico de 

Constantinopla135 para o início do processo de canonização. 

 Para o processo de canonização, dentro dos dogmas da Igreja Ortodoxa é exigida a 

comprovação da existência de no mínimo dois milagres. Nesse caso, já afirmaram a 

concretização de muitos milagres por Maria Aparecida Beruski, tanto os fiéis quanto o 

bispo da Igreja Ortodoxa Ucraniana no Brasil, Dom Jeremias Ferens, que disponibilizou 

as fontes que embasam a tentativa de análise desse processo de canonização, que são: o 

dossiê, utilizado na abertura do processo de canonização, o jornal Folha de Londrina, de 

2007 e a revista Mundo e Missão, de 2008.  

Pela popularização dos milagres, Maria Aparecida ficou conhecida como “mártir de 

Joaquim Távora”, foram considerados ainda os relatos das pessoas que a conheciam e 

                                                             
133 UTP 

134  A Igreja Ortodoxa é uma vertente cristã, que se desmembrou do catolicismo em 1054, com o Cisma do Oriente. Essa Igreja tem 

várias ramificações e jurisdições, resultando em vários patriarcados sendo alguns autônomos, outros não.  

135 Principal instituição da Igreja Ortodoxa em que o líder ecumênico tem o poder de decisão e é reconhecido legitimamente por 

praticamente todos as outras derivações ortodoxas do catolicismo.  
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que atestaram sua bondade, sua extrema fé e a coragem de permanecer com os alunos na 

sala em chamas. Com todos esses aspectos, o povo se compadeceu da “vida santa” da 

professora, o que evidencia o poder da religiosidade popular, o que é de suma 

importância para a canonização na Igreja Ortodoxa, em que a eleição de santos (as) não 

advém de uma hierarquia eclesiástica, mas do reconhecimento dos fiéis.  

A Igreja Ortodoxa atendeu às preces do povo, decorrente desse vínculo religioso. 

Assim, cabe a pergunta: qual a importância atribuída a religiosidade popular no 

processo de canonização de Maria Aparecida Beruski pela Igreja Ortodoxa? 

No princípio, todos os cristãos eram batizados como “santos”, mas com o passar do 

tempo, se percebeu a necessidade de destacar certos indivíduos com aclamações 

populares, não por de suas pregações ou piedade, mas por terem morrido em 

testemunho de sua fé. Assim, no final do século I, os considerados santos eram os 

mártires, e até hoje este é considerado o melhor caminho para a canonização136.  

Nesse sentido, os santos tinham o poder de realizar milagres por meio dos martírios que 

sofriam137. Pode-se comparar então o caso de Maria Aparecida Beruski, que após 

tragédia, passou a realizar milagres, segundo o dossiê analisado. Nos dogmas da Igreja 

Ortodoxa, santos são aqueles que honram ou veneraram, a vida de Cristo e a plenitude 

da Igreja. Com isso, honrar os santos é o mesmo que honrar ao Cristo e, seguir seus 

caminhos, colocam as pessoas perto de Deus. Além disso, como em outros sistemas 

religiosos, os ortodoxos creem que os santos são os mediadores entre Deus e a 

Terra138. 

Maria Aparecida Beruski, mesmo considerada uma santa popular, ainda não passou pelo 

processo final de canonização pela Igreja Ortodoxa, que considera necessário um 

reconhecimento oficial da Igreja e a proclamação/glorificação do santo como tal. 

Primeiramente, o nome do santo é posto no códice do calendário da Igreja, iniciando o 

recolhimento das relíquias do santo.  

A palavra “canonização” parece ser usada de forma inadequada, ao que se refere à 

Igreja Ortodoxa, pois esse termo, dentro dos dogmas ortodoxos, não possui todas as 

conotações legalistas da Igreja Romana, da qual a palavra é derivada etimologicamente. 

Mas, para os ortodoxos, canonização significa glorificação, diferentemente da confissão 

romana que acontece a partir da proclamação solene do Papa. 

Desde o século XIV, para alguém ser considerado santo pela Igreja Ortodoxa precisa 
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atender aos seguintes critérios  o “candidato” a santo deve ser membro da Igreja; deve 

morrer como um mártir, ou ter toda a vida considerada sagrada, ou deve ter prestado 

serviços excepcionais à Igreja; deve proferir milagres em vida ou após a morte, milagres 

esses aprovados pelo senso comum da Igreja e incorruptibilidade de relíquias que 

sirvam de auxílio espiritual139.  

A existência de relíquias para os fiéis firmarem a sua fé é de muita importância e 

veneração para a Igreja Ortodoxa, as relíquias são postas nos antimins, guardanapos de 

seda sobre qual a liturgia é celebrada. Desde a Igreja Primitiva esse ato é preservado, 

quando a celebração ocorria nos túmulos dos mártires. As relíquias de Maria Aparecida 

Beruski são muitas, devido ao fato da tragédia ser recente e ainda existirem muitos 

objetos que lhe pertenceram em vida.  

O processo de canonização de Maria Aparecida Beruski, pode torná-la a primeira santa 

ortodoxa nascida na América Latina e trouxe visibilidade para a cidade de Joaquim 

Távora, que alguns anos antes não contava nem com a presença de padres e desde então 

recebe caravanas para a visitação do túmulo de Maria Aparecida. As peregrinações aos 

lugares considerados sagrados, vistas como uma demonstração de fé, adquirem uma 

espacialidade própria, que envolve o deslocamento de um local para o outro140.  

Antes mesmo do resultado do processo canônico, a população sensibilizada por essa 

história e crente em seus milagres, já intitularam Maria Aparecida Beruski como santa. 

Essa “santificação” difere-se da canonização, a partir do momento em que esse último é 

definido pelo processo burocrático da Igreja, enquanto a santificação é compreendida 

como um processo devocional informal, de cunho popular. Então, pode-se afirmar que 

Maria Aparecida Beruski já foi santificada pelo povo141.  

Esses santos sacralizados popularmente estão ao mesmo patamar de veneração das 

santidades oficiais, mesmo tendo perfis diferenciados, têm a mesma capacidade, para os 

fiéis, de intermediar milagres e suscitar devoções. Na religiosidade popular, essa 

santificação ocorre por vários outros elementos  “a presença de um carisma pessoal para 

com a comunidade; uma vida virtuosa e/ou sofrida, uma morte trágica, prematura ou 

mitificada; e a presença do sobrenatural nos milagres e graças concedidas”142. Ao 

analisar o dossiê, todos esses elementos correspondem à situação de Maria Aparecida 

Beruski, pois era adorada pela comunidade, viveu pela educação e pela fé, morreu de 
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forma trágica e realizou milagres.  

Sendo assim, o santo representa segurança para quem ora para uma possibilidade de 

salvação, ou seja, o pecador oprimido recorre ao homem de Deus para obter o perdão, 

“remetendo sempre a Deus o mérito do prodígio, uma vez realizado, que os 

beneficiários gostaram muitas vezes de atribuir-lhe a ele”143.  
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COMO INTEGRAR O AYURVEDA NA PRÁTICA DE YOGA 

 

Tatiana Caliare
144

 

 

“ Um yogi que não conhece Ayurveda é um meio-yogi e um terapeuta ayurvédico que 

não conhece o Yoga é um meio terapeuta ayurvédico.” Com base nesta afirmação do 

doutor Vasant Lad, uma das referências atuais mais importantes na área do Ayurveda, é 

que este trabalho foi elaborado. 

Yoga e Ayurveda são ciências irmãs e derivam do sistema védico, nascido da 

civilização que floresceu no Vale do Indu a aproximadamente 3.300 a.C. A yoga tem 

origem na Yajur Veda, enquanto a Ayurveda tem origem no Atharva Veda e Rig Veda. 

Tanto a yoga como a ayurveda são baseadas em princípios dos trigunas (sattva, rajas e 

tamas) e dos panchamahabuthas (terra, ar, fogo, água e espaço). 

Atualmente, inúmeras são as linhas de Yoga praticadas em todo o mundo, mas pouco se 

considera e aplica do conhecimento milenar do Ayurveda que avalia e trata o indivíduo 

de forma única, segundo o seu dosha ( biótipo). 

Yoga deriva da raiz Sânscrita yuj, que significa atar, reunir, religar. O Yoga propõe 

fazer o caminho de volta, de união, de reintregração com o Princípio Criador dentro e 

fora de nós mesmos. Este processo de voltar-se para dentro, de sair da dualidade em 

busca da Unidade, de diminuir o espaço entre o eu inferior e o Eu Superior se chama 

Yoga. Embora Yoga seja união, também significa o caminho que conduz a esta união. 

Em seu sentido mais profundo, é uma ciência espiritual de autorrealização. Seu objetivo 

é elevar nossa consciência à um nível que transcenda dor e sofrimento, karma e 

renascimento. Com essa finalidade, a ciência da yoga faz uso de muitas práticas e 

técnicas. Os ásanas ou posturas da yoga operam em nosso corpo físico para reduzir o 

estresse, eliminar toxinas e equilibrar nossas energias físicas. O ásana é acompanhado por 

métodos internos do pranayama (controle da respiração) e do pratyahara (controle dos 

sentidos), para acalmar e equilibrar nossa energia vital e nossos impulsos sensoriais para 

que eles não interfiram na mente. Esses, por sua vez, são seguidos pelos mantras e pela 

meditação para acalmar e equilibrar a mente a torná-la receptive a influências mais 

elevadas. 

Ayurveda é uma palavra de origem sânscrita, junção de “ayur” que significa “vida”e “ 

veda “que se traduz por “conhecimento/ ciência”. Ayurveda é portanto, o 
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“conhecimento da vida”., o mais antigo sistema de cura do mundo. 

Em essência, uma medicina naturopática que dá ênfase a prevenção mas também possui 

um vasto repertório de métodos curatives. Na Índia é praticado lado a lado com a 

medicina moderna e é apresentado como um modo de vida para os que almejam gozar 

de boa saúde e longevidade. Embora o Ayurveda não possa ser considerado uma tradição 

filosófica, fundamenta-se sobre a metafísica hindu. A tradição o considera um conjunto 

de conhecimentos suplementares ao Atharva-Veda. É neste livro sagrado que 

encontramos as mais antigas especulações registradas acerca da anatomia e de medicina 

preventive e curative. Em virtude da sua importância cultural, o Ayurveda já foi muitas 

vezes considerado com um quinto ramo, ou “coletânea, da herança védica. 

Afirma-se que, na origem, o conjunto de conhecimentos ayurvédicos perfazia cerca de 

100.000 versículos dispostos num livro de mais de mil capítulos. É certo que se 

praticava a medicina nos primórdios da Era Védica, mas nenhuma obra dessas proporções 

chegou às nossas mãos. Os mais antigos textos medicos de amplitude enciclopédica são 

os Sushruta-Samhita e o Charaka-Samhita. 

Por meio da observação, os antigos sábios indianos perceberam que a partir da junção 

do éter, ar, fogo, água e terra ( os panchamahabuthas), combinados em proporções 

únicas e individuais, eram responsáveis por todas as funções de nossa mente e nosso 

corpo, gerando nossa constituição psicofísico, ou dosha. Os doshas podem ser 

entendidos como três biotipos: vata, pitta e kapha. 

Vata é composto pelos elementos pelos elementos éter e ar, promove o movimento 

variável, possibilitando a obtenção do equilíbrio. Sua sede é o cólon, corpo frio e seco, 

estrutura esguia e leve, rapidez nas atividades, fome e digestão irregulares, sono leve, 

entusiasmo, imaginação, mudanças de humor, tendência a preocupação, a prisão de 

ventre, cansaço e exaustão 

Pitta é composto pelos elementos fogo e água, liga-se ao mundo exterior pela audição e 

expressa seu pensamento pela linguagem. Seu órgão sede é o intestino delgado, corpo 

quente e fluído, constituição mediana, vigor e resistência, gosto por desafios, 

inteligência aguçada, sede e boa digestão, muita fome e tendência a irritabilidade sob 

tensão. 

Kapha é composto pelos elementos terra e água, relaciona-se ao olfato e ao paladar. Estes 

têm uma relação profunda com os sentimentos porque deixam marcas e lembranças que 

podem ser difíceis de expressar. Seu órgão sede é o pulmão e a região do peito, corpo frio 

e oleoso, energia constante com gestos vagarosos e graciosos, personalidade calma e 



ANAIS – IX Seminário Nacional Religião e Sociedade: o espaço do sagrado no século XXI 
NUPPER – Curitiba / PR - 2018 

237  

tranquila, lentidão mas com boa memória, tendência a obesidade, digestão vagarosa e 

sono profundo. 

Seguindo a premissa ayurvédica de que todo trabalho deve ser absolutamente 

personalizado, a yogaterapia ayurvédica (AyurYoga) busca atuar de acordo com as 

particularidades tipológicas de cada um, utilizando os “instrumentos” do  atha Yoga, 

sendo um deles os Asanas (FORNARI, E., 2013). 

Uma aula, por exemplo, para equilibrar o dosha Vata precisa de uma rotina de 

exercícios caracteristicamente ritmados, lentos e que explorem amplitudes articulares, 

movimentos para estímulo tônico, de ganho de resistência e força muscular. O trabalho 

atinge todos os segmentos corporais, em especial os membros inferiores. Os pés devem 

ser o ponto base de uma aula de Yoga para um Vata (MARIANO, M.I.; DAMBRY, 

W.G., 2012, p. 165). O mais importante para as pessoas Vata é fazer uma prática lentae 

com poucos movimentos. 

Um Pitta beneficia-se de movimentos que proporcionem calma, distensão e tragam 

variabilidade à sua característica rotineira e de disciplinas rígidas. Necessita de séries 

frequentes de alongamentos dos mais diversos grupos musculares, favorecendo sua 

constituição musculoesquelética. O ponto base de trabalho de Pitta é a cintura pélvica, e 

as sequências de trabalho devem visar movimentos criativos, variados, graciosos e suaves 

(MARIANO, M.I.; DAMBRY, W.G., 2012, p. 166). 

Já Kapha é muito favorecido pelo movimento em si, esse é seu ponto base. Sua 

atividade corporal deve se valer da resistência e da força características para introduzir a 

dinâmica em suas práticas. Tais características, associadas à graça e à harmonia do seu 

gesto, fazem que sua constituição musculoesquelética seja tão apta à atividade física. O 

que falta a Kapha é disposição e iniciativa para o movimento. A prática corporal de Kapha 

deve ser vigorosa e estimulante (MARIANO, M.I.; DAMBRY, W.G., 2012, p. 167). 

Visto que Yoga e Ayurveda caminham juntos, que Yoga busca a união com o Divino, 

com a Verdade, e o Ayurveda o conhecimento da vida e da saúde perfeita, deve se 

praticar seguindo estas orientações, para que a união com o Supremo seja possível com 

conhecimento, sabedoria e saúde plena 
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TÁTICAS E ESTRATÉGIAS NAS FESTIVIDADES DO DIVINO (PONTA 

GROSSA/PR, 1882-2015) 

 

Vanderley de Paula Rocha
145

 

 

Essa proposta de comunicação visa problematizar as ações desenvolvidas, dentro do 

complexo festivo em louvor ao Terceiro Elemento da Santíssima Trindade, por devotos 

e clérigos da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Metodologicamente optamos por 

categorizar essas ações como táticas para as que foram desenvolvidas pelos devotos, 

enquanto que as realizadas pelos clérigos de estratégias. Categorização baseada nas 

discussões realizadas por Michel de Certeau, em A Invenção do Cotidiano – Arte de 

Fazer (1998). As atividades religiosas nas quais o Divino Espírito Santo é o 

homenageado iniciaram, na referida cidade, em 1882, quando uma senhora de nome 

Maria Xavier encontrou a imagem da representação do Divino, uma pomba de asas 

abertas, gravada em um pedaço de madeira, emergida nas em que bebeu para saciar sua 

sede, quando perambulava pelas regiões próximas da então Fazenda Carambeí. De 

acordo com nossas fontes, essa senhora tinha problemas mentais e estava perdida há 

mais de quatro meses; e ao encontrar e tocar a imagem sentiu-se curada de suas 

enfermidades. Assim, retornou à sua casa, levando consigo a imagem que encontrara. A 

partir desse momento fez de sua casa um espaço de oração, peregrinação e devoção, 

realizando diversas atividades em homenagem ao Divino. Isto posto, investigamos 

como ocorreu o processo de inserção dessas práticas, desenvolvidas por milhares de 

pessoas, na institucionalidade católica. Problematizamos as estratégias empregadas pelo 

poder eclesiástico, afim de normatizar o conjunto de práticas festivas religiosas. E 

concomitante analisamos a postura dos fieis frente a essa normatização, os quais 

desenvolveram táticas para manter suas tradições religiosas.  

Se possível e se aprovado for essa comunicação, solicito o uso de data-schow. 

 

Palavras-chave: Divino; Táticas; Estratégias; Devotos; Igreja Católica. 
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CAPELA DOS AFLITOS: EXPRESSÃO DE RELIGIOSIDADE POPULAR 

 

Vera Irene Jurkevics
146

 

 

Por herança colonial, o povo brasileiro desenvolveu uma religiosidade, mais baseada 

nos atos exteriores de culto, sobretudo nos rituais aos santos e expressões piedosas de fé 

como rezas, romarias e procissões. 

Ao longo do tempo e por influência de outras culturas, tais práticas incorporam outras, a 

de santidades não oficiais, os chamados santos populares, e estudá-los, implica avançar 

na análise de outros objetos, os sujeitos religiosos e, buscar na dialogia, o trânsito entre 

o oficial e o oficioso, desocultando rituais e devoções.  

Defendemos que a Religiosidade Popular, se configura como um locus de muitas 

ressignificações, o que permite a reinserção de muitos símbolos. Assim, esta pesquisa 

aponta uma vivência independente das diretrizes institucionais, mas não totalmente 

desconectada delas, conforme o conceito bakthiniano de circularidade cultural, entre a 

ortodoxia e a heterodoxia. É o caso da devoção a Chaguinha, “O Santinho da 

Liberdade”, nascida no final da colonização e ainda mantida na Capela dos Aflitos, na 

capital paulista, região antes conhecida como Campo da Forca, local de execução de 

escravos e de criminosos. Para Paulo Moura (1980), tratava-se de uma periferia, quase 

desabitada, que ligava o centro da cidade à distante Santo Amaro, caminho dos tropeiros 

que se destinavam ao litoral paulista.  

Segundo Pontes (2003), os sentenciados à morte aguardavam as punições na Capela dos 

Aflitos, construída em 1779, presos à parede, com sentinelas nas portas do templo, no 

fim do Beco dos Aflitos e após o suplício, eram enterrados ao lado da capela.  

A partir de 1850, as políticas públicas e sanitárias higienistas proibiram os 

sepultamentos dentro das igrejas, atestando a insalubridade de “miasmas pestilentos” 

dos corpos em decomposição e exigiram a edificação de cemitérios longe do núcleo 

populacional.  

Naquele período, um surto de varíola abateu a cidade e a Câmara Pública criou uma 

comissão para cumprir aquelas exigências. A decisão recaiu para uma das saídas da 

cidade, na “estrada para Sorocaba”, com poucos moradores, tendo início a construção 

do Cemitério da Consolação, e a desativação do dos Aflitos, dele só restando a capela. 

Tempos depois, a diocese paulista mandou retirar os despojos do local, lotear e vender 
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os terrenos, usando os recursos para as obras iniciais da Catedral da Sé. 

Relatos apontam que no Campo da Forca, antes disto, às vésperas da Independência, 

ocorreram cenas de extrema crueldade. Autoridades provinciais a serviço do regente 

Pedro de Alcântara, em 1821, para abafar um levante nativista, em Santos, no litoral, 

promoveram duas execuções que causaram impacto popular, a de Joaquim Cotindiba e a 

de Francisco das Chagas, o Chaguinha, acusados de liderarem amotinados do 1º 

Batalhão de Caçadores de Santos, por salários atrasados, aumento de soldo e igualdade 

no tratamento militar de soldados reinóis e nativos. Uma embarcação portuguesa foi 

atacada, levando os dois brasileiros à prisão, logo enviados para São Paulo e 

sentenciados à forca. 

Em crônica Edmundo Amaral (1932), apresentou a cena que levou Chaguinha à morte: 

a corda no patíbulo, usada com o réu anterior, arrebentou na primeira tentativa de 

sufocamento e ele caiu no chão. Os que assistiam à execução, intercederam, conforme a 

tradição de indultar o réu ou comutar sua pena, afinal era a vontade divina se 

manifestando, certamente mais poderosa que a dos homens. Movidos pelo imaginário, e 

pelo ideal nacionalista, associaram esse enforcamento a outro, tornando Chaguinha, no 

“Tiradentes paulistano”.  

A execução foi suspensa e o povo comovido foi ao Palácio de Governo, mas o indulto 

foi negado, dado o caráter nativista da acusação. Não há indicação de datas, mas 

certamente, o laço foi armado de novo, mas corda teria se partido outra vez, quando 

alguém, em meio à multidão gritou "Milagre!”. Na terceira tentativa, talvez logo em 

seguida, o carrasco teria usado um cinto de couro, sem provocar totalmente o 

sufocamento, por isso o semimorto acabou morrendo a pauladas.  

Para muitos, a inocência estava ali: na teimosia da corda em enforcá-lo e assim, e 

Chaguinha, de “Tiradentes paulistano”, passou a santo, pois populares atestando seu 

martírio, fincaram uma cruz no local do suplício, passando a orar e acender velas, em 

sua intenção e das Almas do Purgatório. Alguns espalharam que após desfecho tão 

cruel, as velas acessas não se apagavam, até o fim do pavio, sinais evidentes de que ali 

ocorria uma hierofania, manifestação reveladora do sagrado. 

Para Vauchez (1987), o conceito de santidade evoca sempre, uma ruptura da condição 

humana. Nos primórdios da Igreja, santos eram a Virgem, os Apóstolos e os mártires 

supliciados para que negassem sua fé. No decorrer dos tempos, a santidade era a marca 
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dos que intermediavam graças ou ainda aqueles cujas mortes trágicas e brutais147, se 

tornaram alvo de novas devoções. Naquele contexto, não demorou para que se 

divulgasse a lenda, de que o corpo de Chaguinha fora retalhado, após a morte, e que sua 

cabeça rolou pela Ladeira da Forca até a Capela dos Aflitos, na vala comum dos 

condenados.  

Esse cemitério recebia apenas os corpos de indigentes, escravos e condenados que não 

podiam ser enterrados em solo sagrado, exemplo da segregação escravocrata, que 

dividia os cristãos em brancos, negros e mestiços, contrariando os princípios básicos do 

cristianismo, já que, nem todos os homens eram irmãos. Cada um era irmão daquele que 

fosse de sua raça e nível social. 

Dos enterrados ali, o único que se perpetuou na memória popular foi Francisco José das 

Chagas. Daquela época só resta a Capela dos Aflitos148 e os devotos 

acreditavam/acreditam que, embaixo do piso, estejam a ossada dos enforcados, entre 

eles a de Chaguinha. Com o tempo e a prática devocional, foi erigida, em 1887, a 

Capela Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que depois, passou somente a Igreja das 

Almas, enquanto o Largo da Forca se tornou o Largo da Liberdade, denominação que 

mais tarde se estendeu ao bairro todo.  

Na Capela dos Aflitos, ainda hoje pode-se atestar devotos em oração diante da porta do 

que restou da antiga estrutura e segundo relatos há o costume de se bater 3 vezes e fazer 

um pedido, muitas vezes em tiras de papel encaixadas nas frestas do batente. Flores são 

depositadas em homenagem ao santo popular da Liberdade que faz parte de uma lista 

enorme de nomes não reconhecidos pela Igreja Católica, mas venerados pelo país afora.  

Na realidade se trata de uma capela tão pequena que os fiéis sentam-se nas poucas 

cadeiras, ao lado do altar, que ficam “lotadas” nas celebrações das missas em intenção 

de Chaguinha. 

Relatos jornalísticos apontam que a capela com o passar do tempo se deteriorou, 

expondo infiltrações nas paredes, além de um incêndio, em 1990 que danificou ainda 

mais as condições locais. Em 2011, a fachada e um dos oratórios foram restaurados, 

cujo projeto previa a transformação do beco em um boulevard, com bancos e plantas, 

mas que não chegou a ser realizado, apesar de seu tombamento como Patrimônio 

Histórico da Cidade de São Paulo.  

No entanto para os devotos, nada disso tem importância. O local continua sendo 
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visitado por aqueles que creem no poder de Chaguinha interceder, junto a Deus. Os 

registros de fotografias atestam a materialização da fé, expressão de devoção através de 

ex-votos, placas votivas, fitas, velas e flores, exemplos concretos de piedade santoral. 

Em geral, no caso de Chaguinha, como de tantos outros santos populares, as placas 

votivas, não identificam devotos ou graças, apenas agradecem. Bastante comum é a 

referência carinhosa ao santo nos ex-votos, “santinho” ou “meu santinho” e a grandeza 

de seu poder “por mais uma graça alcançada”.  á ainda a lenda de que o lugar seja 

assombrado e que à noite se pode ouvir gemidos e ver vultos com pescoços quebrados, 

em contínuo lamento149. No todo, trata-se de um ritual verificado, em todos os 

cemitérios, grandes e pequenos, das grandes cidades e de vilarejos, em mausoléus ou em 

túmulos marcados pela simplicidade. São pessoas aflitas em busca de alento e de 

esperança, junto aos santos populares, muitos marcados pela tragicidade.  

 

Palavras-chave: Santidade, Religiosidade Popular, Chaguinha. 
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O YOGA, O TANTRA E AS ARTES 

 

Vladimir Luís de Oliveira 

Keila Kerna 

 

A tantra, o yoga e as artes são partes constituintes da cultura material e simbólica da 

Índia Medieval e contemporânea. Na cultura indiana que existem várias linhas muito 

diferentes do tantra: jainista, budista, sikh e hindu em várias vertentes: shaktas (envolve 

o rito do sagrado feminino), shivaistas (deus da destruição), vaishinavas (seguidores de 

Vishnu, preservador do Universo e que reencarnou em vários avatares), Ganopatas 

(adoradores de Ganesha- deus elefante) e Hanupatas (adoradores do deus macaco 

Hanuman). Independe dos mitos ou ritos de cada uma destas vertentes, todos têm algo 

em comum: a prática espiritual ou sádhana. Esta não nega a experiência do mundo dos 

sentidos, pois é através das sensações corporais que alcançamos a realização espiritual. 

O Tantra é extremamente envolto em práticas de magias, amuletos, diagramas, imagens 

e mantras. É extremamente colorido e representa o corpo espiritual através dos chakras 

ou rodas de energia. Toda esta forma intensa em representar as artes e as técnicas 

meditativas profundas induz aos devotos e simpatizantes a experienciar estados 

modificados de consciência. A origem precisa do Tantra é de difícil afirmação, mas 

historiadores em geral a colocam em torno do séc. V d.C. Segundo Feuerstein, ele foi 

um movimento em meio a crise do brahmanismo promovido pelas castas inferiores da 

Índia (pescadores, tecelões, comerciantes, lavadeiras) que estavam excluídos na 

espiritualidade hindu tradicional controlada pela casta sacerdotal. O tantra nasceu desta 

reação as castas religiosas e aos conceitos abstratos da filosofia Vedanta. Por isso foi 

uma religiosidade prática diretamente conectada ao Yoga. Diferentemente da moral 

ortodoxa, o tantrismo sugeria mesmo em romper com as normas vigentes para alcançar 

a espiritualidade máxima. Passou a ser comum andar nus como prática de desapego, ou 

mesmo em alguns casos introduzir a prática da sexualidade sagrada, ingerir vinho e 

comer peixe. Embora estes ritos fossem comuns apenas para uns poucos grupos que 

executavam práticas de mão esquerda, isto em si, já evidenciava quão revolucionário e 

diverso era o tantra das representações religiosas tradicionais. Para facilitar a iniciação 

ao Tantra tornou-se comum os usos de imagens coloridas de deuses, animais sagrados e 

a anatomia sutil e exotérica por meio de chakras coloridos (pontos de energia em forma 

de rodas) e os canais de energia. O objetivo do tantra estaria em despertar o “poder da 

serpente”, situado na base da coluna vertebral, ou região sexual e, conduzir esta energia 
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ao topo da cabeça para se alcançar o samadhi. O rito da sexualidade sagrada era 

representado nas artes mesmo nos grupos que praticavam a retenção da energia sexual 

por adotarem o brahmacharia. A relação espiritual almejava equilibrar a energia 

feminina e masculina para se atingir a experiência do divino. Neste caso a energia 

sexual retida garantia a ascensão da energia kundalini. São comuns gravuras e pinturas 

em que A deusa da Fúria Kali destrói um exército e ao final em êxtase dança sobre o 

corpo de Shiva que se apresenta com o lingam ereto. O coito sagrado era uma relação 

não apenas mundana, mas sagrada em que mulheres e homens convertiam-se em deuses. 

Na cultura religiosa budista o intercurso sexual aprece em diversas xilogravuras 

mostrando Buda mantendo relações sexuais com Tara, deidade feminina no budismo 

tibetano. O objetivo era o mesmo: alcançar a iluminação e a consciência cósmica por 

meio da sexualidade. Na relação cotidiana no mundo ocidental, o tantra apresenta-se de 

forma mais comedida mediante as práticas de yoga em academias e espaços 

devocionais. As meditações e as práticas de yoga estão associadas invariavelmente aos 

mitos dos chakras, mais inspirada pelas tradições new age, que alteram sua composição 

e destitui-se das praticas devocionais tântricas da Índia. 

 

Palavras chave: Tantra, yoga, meditação, samadhi. 
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REFLEXÕES INICIAIS SOBRE AS FORMAS ELEMENTARES DA VIDA 

ALIENÍGENA: SAGRADO & PROFANO EM DUNA (1965) DE FRANK HERBERT 

 

Willian Perpétuo Busch
150

 

 

As produções da Ficção Científica portam consigo a capacidade de estabelecer relações 

com a episteme de uma época. Através da extrapolação, o gênero é capaz de levar aos 

limites os conhecimentos científicos do presente e demonstrar suas possíveis 

implicações para a esfera da gnose e também para o campo social e político. Já pela 

analogia, a Ficção Científica também se habilita a ir além dos limites dessa episteme, 

colocando-a sob o escrutínio de formas outras de pensamento que tomam por si índices 

referenciais diferentes.  

Os aspectos da extrapolação e da analogia foram propostos por Darko Suvin151 (1972). 

Nesse viés teórico e interpretativo, o que distingue a Ficção Científica de outras formas 

literárias, como o Realismo, a Mitologia e o Conto de Fadas, é sua relação com as 

normas estabelecidas. A partir do processo de estranhamento cognitivo, a Ficção 

Científica consegue partir de uma episteme que é reconhecida pelo leitor, mas gerar 

questões a partir delas que vão muito além.  

Em diálogo com tal proposta, esse resumo expandido visou apresentar um olhar 

funcional para o núcleo sociológico que tange o funcionamento da religião dentro da 

obra de Duna152, publicada em 1965 por Frank Herbert. A partir da observação da 

maneira pela qual a religião opera dentro do texto, percebemos que a categorização 

proposta por Émile Durkheim em torno da oposicionalidade entre elementos sagrados e 

profanos é um dos principais movimentos presentes na narrativa.  

A construção das categorias de sagrado e profano estão marcadas por ritos de sacrifício 

nos quais essas fronteiras são dispostas, organizadas e reorganizadas. Para pensar os 

ritos de sacrífico fizemos uso das teorias de Henri Hubert e Marcel Mauss153. 

Enquanto a representação da sociedade proposta por Herbert parece ser estática, a 

trajetória do personagem principal de Duna é marcada por um posicionamento no qual 

sua pessoa vai adquirindo uma sacralidade progressiva.  

Para pensar essa sacralidade progressiva fizemos uso da proposta de Max Weber154 

                                                             
150 Mestre em Antropologia, Mestrando em História (PPGHIS-UFPR) e Bacharel & Licenciado em Filosofia. 

151 SUVIN, Darko, On the Poetics of the Science Fiction Genre, College English, v. 34, n. 3, p. 372–382, 1972. 

152 HERBERT, Frank, Dune, New York: Chilton Books, 1965. 

153 MAUSS, Marcel; HUBERT, Henri, Sacrifice: Its Nature and Its Function, Chicago: University of Chicago Press, 1964. 

154 WEBER, Max, Economy and Society - An Outline of Interpretive Sociology. Volume 1 & 2., Berkeley, Los Angeles, 

London: University of California Press, 1968. 
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sobre o papel do profeta dentro da religião. A partir da noção de profeta carismático, 

percebemos como o personagem principal pode acumular sua sacralidade a partir de um 

regime ascético que o inseria dentro da religião central, mas, ao mesmo tempo, permitia 

sua ascensão.  

Em termos historiográficos, convém mencionar que a publicação de Duna ocorreu em 

um momento muito específico dentro do cenário de Ficção Científica norte-americana. 

O gênero, surgido a partir das revistas que eram editadas por Hugo Gernsback ganharam 

uma força maior do John W. Campbell, editor responsável por lançar importantes 

autores como Isaac Asimov, Robert Heinlein, Frank Herbert, entre outros. Na década de 

1950, vários movimentos começaram a sugerir que uma mudança temática estava 

ganhando corpo. Isso é visível através dos editorais de Campbell, ou mesmo o 

surgimento da Dianética, base da Cientologia, que aparece também sob sua orientação 

editorial. No mais, os livros no formato de paperback começam a aparecer e viriam a 

substituir a maior parte das revistas. 

Duna aparece em 1963 e 1964 serializada na revista Analog, de Campbell. Em 1965 seu 

formato como livro abre caminho para dezenas de publicações que viriam nos anos 

posteriores. E mesmo após o falecimento de Herbert, seu filho continuaria o trabalho. A 

obra também seria adaptada para o cinema, tanto na forma de filme quanto de 

minissérie.  

A primeira versão de Duna apareceu serializada pela Analog Science Fact → Science 

Fiction em três números, de dezembro de 1963 e fevereiro de 1964155. Na ocasião, a 

Analog era editada por John W. Campbell, a principal referência do período e que havia 

sido a peça chave para a emergência de outros autores que já eram amplamente 

conhecidos na época  Robert  einlein, Isaac Asimov, E. E. “Doc” Smith, entre outros. 

Herbert havia publicado alguns textos antes, como Looking for Something156 (1952), 

You Take the High Road157 (1958) e Cease Fire158 (1958), mas nada parecido com o 

patamar que Duna viria a alcançar.  

Em 1965, após ser recusado por dezenas de editoras, Herbert conseguiu publicar aquela 

serialização da Analog na forma de um livro159. Curiosamente, a editora que aceitou a 

empreitada foi a Chilton, que não estava inserida no mercado de literatura mas sim na 

                                                             
155 HERBERT, Frank, Dune World (Part 1 of 3), Analog Science Fiction - Science Fact, v. LXXII, n. 4, p. 17–48, 1963; 

HERBERT, Frank, Dune World (Part 2 of 3), Analog Science Fiction - Science Fact, v. LXXII, n. 5, p. 48–85, 1964; HERBERT, 

Frank, Dune World (Part 3 of 3), Analog Science Fiction - Science Fact, v. LXXII, n. 6, p. 40–71, 1964. 

156 HERBERT, Frank, Looking for Something?, Startling Stories, v. 25, n. 3, p. 124–140, 1952. 

157 HERBERT, Frank, You Take the High Road, Astounding Science-Fiction, v. 61, n. 3, p. 97–108, 1958. 

158 HERBERT, Frank, Cease Fire, Astounding Science-Fiction, v. 60, n. 5, p. 51–68, 1958. 

159 HERBERT, Dune. 
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produção de manuais para motocicletas. Essa primeira edição continha capa ilustrada 

por John Schoenherr, uma arte impressionante que marcava a identidade visual da 

narrativa com tons pastéis e que depois foram expandidas para versões ilustradas. Nesse 

mesmo ano, foi resenhada por Judith Merril160 para a The Magazine of Fantasy and 

Science Fiction, bem como por P. Schuyler Miller161 na Analog Science Fiction – 

Science Fact, e por Algis Budrys162 na Galaxy.  

A existência destas resenhas nas principais revistas de Ficção Científica da época 

revelam que o campo foi sensível à publicação de Herbert e se interessou por ele. Mas 

Dune foi além, recebendo os principais prêmios da área: Hugo Award (1966); Nebula 

Award (1966) e Locus Award (1975). Republicada constantemente, a obra se tornou o 

ponto de partida para a criação de um vasto universo que, além de literário, influenciou 

grupos musicais, foi adaptada para o cinema e para os quadrinhos.  

Em 1969, Herbert lançou Dune Messiah163, a continuação da narrativa que se passa 

anos depois do fim dos eventos do primeiro livro. O terceiro livro, Children of 

Dune164, foi publicado em 1976, sendo seguido por God Emperor of Dune165 (1981), 

Heretics of Dune166 (1984), e Chapterhouse: Dune167 (1985). Junto com os novos 

títulos, aqueles que já haviam sido lançados eram constantemente traduzidos para 

línguas estrangeiras, e também reimpressos no inglês. Após a morte de Herbert em 

1986, seu filho Brian Herbert (1947-) e Kevin J. Anderson (1962-), vêm lançando 

narrativas a partir dos esboços e anotações deixadas pelo autor.  

Em linhas gerais, a história de Duna se passa em um futuro distante. O planeta Terra foi 

há muito abandonado e os humanos se espalharam pelo universo. No passado houve 

uma guerra entre humanos e máquinas, que resultou na proibição da criação de 

inteligências artificias. Com isso, as potencialidades humanas foram exploradas. Algo 

que foi possível pela descoberta da especiaria, uma droga que além de aumentar o 

tempo de vida dos humanos, também fornece capacidade de expandir a consciência, ver 

o futuro, etc. A especiaria é produzida apenas no planeta deserto de Arrakis, que é 

habitado pelos Fremen, um grupo que tem uma religião sincrética com elementos 

cristãos, budistas e muçulmanos.  

                                                             
160 MERRIL, Judith, Review: Dune by Frank Herbert, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, v. 30, n. 3, p. 51, 1966. 

161 MILLER, P. Schuyler, Review: Dune by Frank Herbert, Analog Science Fiction - Science Fact, v. LXXVII, n. 2, p. 140, 

1966. 

162 BUDRYS, Algis, Review: Dune by Frank Herbert, Galaxy, v. 24, n. 4, p. 67–70, 1966. 

163 HERBERT, Frank, Dune Messiah, New York  G. P. Putnam’s Sons, 1969. 

164 HERBERT, Frank, Children of Dune, New York: Berkley Medallion Books, 1976. 

165 HERBERT, Frank, God Emperor of Dune, New York: New English Library, 1981. 

166 HERBERT, Frank, Heretics of Dune, New York: New English Library, 1984. 

167 HERBERT, Frank, Chapterhouse: Dune, New York: New English Library, 1985. 
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Organizadas em diferentes Casas que servem ao Imperador, a história se foca em Paul 

Atreides, filho de um nobre. A Casa Atreides foi enviada para tomar o controle de 

Arrakis, que outrora estava sob o comando de uma casa rival, os Harkonnen. Na 

realidade essa ordem do Imperador era uma armadilha, uma vez que ele considerava que 

o Duke Leto Atreides era um concorrente e visava eliminá-lo. Isso ocorre e Paul, junto 

com sua mãe Lady Jessica, fogem para o deserto onde se juntam aos Fremen.  

Dentro da religião dos Fremen há um enunciado de cunho profético que aguardava a 

chegada de um messias para trazer água para Arrakis e liderá-los em uma jihad. Essa 

profecia foi arquitetada pela ordem das Bene Gesserit, da qual a mãe de Paul fazia parte. 

Todavia, as Bene Gesserit também aguardam seu messias, o Kwisatz Haderach. No 

mais, a especiaria também era fundamental para a Guilda dos Navegadores, que a partir 

de seu uso em grandes quantidades era capaz de dobrar o tempo-espaço e permitir as 

viagens espaciais em longa distância.  

O primeiro rito sacrificatório que acontece com Paul Atreides é antes da morte de seu 

pai, quando ele é testado por uma Bene Gesserit para saber se ele era um animal ou um 

humano. Esse rito, após realizado com sucesso, viabiliza sua futura ascensão ao Kwisatz 

Haderach. Entre os Fremen, Paul também passa por uma série de ritos. Primeiro para ser 

aceito no grupo, onde deve lutar até a morte contra um Fremen. Esse rito desemboca em 

um rito funerário, bem como um rito de nomeação, no qual Paul recebe dois nomes – 

um secreto que poderia circular apenas entre seu grupo (Ursul) e outro geral (Mua’dib). 

Situações que Paul consegue superar por conta do treino Bene Gesserit que recebeu de 

sua mãe (regime ascético) e que tanto viabiliza sua sobrevivência como abre caminho 

para ele ser o Ma’di (Messias da Jihad).  

Sua mãe também passou por ritos. Identificada como Bene Gesserit, ela pode assumir o 

papel de Reverenda Madre da tribo, uma vez que era a sacerdotisa que ocupava tal 

função. O ritual foi executado por Paul posteriormente para assumir sua função de 

Ma’di, uma vez que implica a conversão de uma substância sagrada venenosa para uma 

substância sagrada pura que poderia ser compartilhada pela tribo (água da vida).  

Para consolidar essa posição de messias, Paul precisa participar de outros ritos de 

iniciação que também implicam na sua sacralidade progressiva – como cavalgar um 

verme do deserto (minhocas gigantes que produzem a especiaria e que são sagradas para 

os Fremen), bem como chamar para um duelo até a morte o principal líder dos Fremen. 

Durante esse ritual, o que Paul fez foi reassumir sua posição política como Duque, e em 

vez de matar um de seus principais aliados, colocou-o sob seu comando a partir de um 
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rito que é muito próximo de um modelo vassálico medieval.  

Uma vez que Paul consolida sua posição como líder dos Fremen e também seu messias, 

seu próximo desafio é o Imperador (que havia se deslocado para Arrakis para encerrar a 

rebelião do Muad’Dib). O confronto entre os dois termina com a vitória militar de Paul, 

uma vez que os Fremen eram guerreiros de elite e capazes de eliminar com facilidade 

até a guarda real do Imperador. Paul, além de eliminar o último Harkonnen em um 

duelo, condena o Imperador para a prisão, assume um casamento com a filha dele e 

lança a Jihad contra as Casas remanescentes da galáxia. Nesse próximo, ele também 

assume o manto do Kwisatz Haderach, realizando a profecia das Bene Gesserit.  

Tal trajetória é possível pois Paul consegue operar dentro dos sistemas de convenção 

galácticos mas também os sistemas Fremen. Sua constante inserção em ritos 

sacrificatórios que implicam no aumento de sua sacralidade são possíveis na medida em 

que seu carisma e seu regime ascético viabilizam uma posição profética que também é 

de liderança. Mas o personagem não é completamente refém das estruturas sociais, 

conseguindo adaptá-las a partir de seus interesses pessoais e específicos. Algo que só é 

possível por conta de seu duplo messianismo: como Ma’Di/Kwisatz Haderach mas 

também como Muad’Dib/Duque-Imperador. 
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