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Introdução 

 

 A base para elaboração do presente texto é a pesquisa de Iniciação Científica 

intitulada As Linguagens da violência: cultos afro-brasileiros e homossexuais na mira 

de discursos religiosos. Esta pesquisa é vinculada ao Grupo de Pesquisa Pós-Religare 

- Pós Modernidade e Religião. O grupo é parte integrante do Programa de Estudos 

Pós-graduados em Ciências da Religião da PUC-SP. 

 O recorte da pesquisa foca-se no jogo lingüístico que penetra o discurso 

religioso transformando-o em violência e agressão, permeado de preconceitos e 

discriminação. Estão sendo utilizados como fonte de identificação dos discursos 

programas televisivos e homilias em igrejas católicas tradicionais da cidade de São 

Paulo. A análise destas fontes tem o intuito de desvendar os jogos de linguagem da 

violência, explícitos ou implícitos, dirigidos contra cultos afro-brasileiros e contra 

homossexuais. 

Nossa aproximação à temática exigiu a apreensão de referenciais teóricos 

significativos. Fomos subsidiadas teoricamente por estudiosos que guardam 

particularidades; introduzem novos conceitos a velhas questões; compõem, no cenário 

contemporâneo, um caldo intelectual referenciado e polêmico; exploram questões 

complexas e aprofundam a análise. No entanto, nos limitaremos a três autores face ao 

espaço que dispomos e ao risco que corremos de enveredar para outras discussões 

fugindo do nosso foco.  

 

O Novo Paradigma da Violência 

 

 Considerando que a violência é o cerne da discussão que aqui se insere, 

Wieviorka (1997) em seu artigo O Novo Paradigma da Violência oferece uma 

importante reflexão. O autor busca redimensionar o conceito de violência, dentro do 

atual estado de globalização mundial. Aborda ainda alguns outros temas, tais como: a 

derrocada do bloco socialista no leste europeu, as políticas assistenciais de 

organismos internacionais, terrorismo, os sectarismos político e religioso, entre outros. 
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 Partindo do pressuposto de que “a violência não é a mesma de um período a 

outro”, o autor analisa transformações recentes, a partir dos anos 60 e 70. 

 Ainda nesse aspecto, Wieviorka oferece uma contribuição importante quanto ao 

Brasil. Segundo o autor, em nosso país, a violência é tolerada ou suportada, “percebida 

quase como inscrita no funcionamento normal da sociedade”. (ibid.,: 10) 

 O autor nos explica que não existe uma sociologia integrada da violência, capaz 

de propor uma teoria única e satisfatória que aborde os níveis de personalidade, do 

indivíduo, da sociedade, do Estado e do sistema internacional. A violência vem 

preencher o vazio deixado por atores e relações sociais e políticas enfraquecidas. 

Assim, uma sociologia da violência teria a função de desvelar as mediações ausentes, 

os sistemas de relações, onde a ausência e o enfraquecimento criam o espaço para a 

violência. 

 Outro fator que contribui para o recrudescimento da violência é a comunicação 

internacional, difundindo para locais longínquos, de todo o mundo, “imagens da 

felicidade à moda ocidental”, estimulando o consumo de bens materiais e culturais. 

Assim, quando o sujeito se depara com a impossibilidade de conquistar esses 

patamares sociais, é tomado por uma grande frustração social, que se sublima com 

convicções religiosas, nacionais e étnicas. Logo, é possível que a violência, como um 

recurso, se apodere do ator, que ficará subordinado a Deus ou a Nação. Para 

exemplificar o uso dessa lógica, o autor cita os islamitas, que fundem o político ao 

religioso sob a dominação do segundo, ou podem, até mesmo, conduzir o ator ao 

próprio sacrifício. 

 Para a discussão proposta pelo estudioso, são apresentados dois aspectos da 

violência. Se, por um lado, ela é tida como resultado de dificuldades sociais e reivindica 

para si significações religiosas e culturais, por outro lado, a violência é utilizada por 

pessoas que pleiteiam seu espaço na modernidade; assim, se tornam vítimas do 

progresso. 

 Muitas vezes, ambos os aspectos se confundem e colaboram para que as 

frustrações se difundam e, via projeto religioso, levem o sujeito a violências mais 

radicais, manipuladas por líderes da organização. 

 Frente ao exposto, a violência é suscetível de emergir na interação ou no 

choque das subjetividades negadas ou destruídas. Nada mais é do que a negação da 

alteridade; ao mesmo tempo, é a subjetividade daquele que a exerce.  A violência é “a 
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expressão desumanizada do ódio, da destruição do Outro, e tende à barbárie dos 

purificadores étnicos ou dos erradicados”. (Wieviorka, 1997:37).

 A polêmica entre a conceituação de Modernidade e Pós-Modernidade 

             Em Queiroz (2006), são abordados dois tema pertinentes a nossa pesquisa, “A 

polêmica entre a conceituação de Modernidade e Pós –Modernidade” e “O retorno das 

crenças na atualidade”.  

  Segundo o autor, sobre o pós-moderno temos mais indagações do que 

certezas. Quando teve início? Como se caracteriza? Qual sua abrangência? Rompe 

com a Modernidade ou é apenas um prolongamento dela?  

   Para Habermas (1985), o projeto da Modernidade não está terminado. Latour 

(1994) rejeita as pretensões pós-modernas com o livro Jamais Fomos Modernos. 

Eagleton (1998) critica de forma radical todos os aspectos do pós-modernismo. Para 

Giddens (1991), não há nenhuma ruptura ou descontinuidade que justifique um “pós” 

para além do moderno. 

 O pós-moderno é admitido por alguns autores, mesmo não havendo um 

consenso sobre as características. Lyotard (1993) publica, em 1979, a obra 

considerada pioneira, La condition postmoderne, na qual desconstrói os pilares da 

ciência pós-moderna e as suas narrativas. Vattimo (1996) acredita que a Modernidade 

já se extinguiu. Jameson (1997) vê o pós-modernismo como a tradução e a expressão 

da lógica cultural do capitalismo tardio. Maffesoli (2000) analisa o pós-moderno como 

uma nova forma de tribalismo e o caracteriza como um nomadismo. Connor (1993) faz 

um amplo inventário da presença do pós-modernismo na arquitetura, nas artes visuais, 

na literatura, na TV, em vídeos, em filmes, na cultura popular. 

 Queiroz assume uma posição intermediária, ligando os opostos. Para o autor, 

atribuir um “pós” à modernidade pressupõe romper com o capitalismo, porém, ao 

neoliberalismo já se admite um “pós-neoliberalismo” (Sader e Gentili). Vemos então, 

novas faces - cultura de massa, consumismo, movimentos ecológicos, economia 

alternativa, cultura da violência, exclusão, limpeza étnica, genocídios terrorismo - que 

reforçam, contestam e expressam perversidade, gravitando na esfera do velho modelo. 

Para Habermas (1980) e Touraine (1994) “a Pós-Modernidade é ainda a Modernidade 

gerindo e parindo suas crises”. (in Queiroz, 2006). 
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Em Baudrillard (1994) e Lyotard (1993), a massa pós-moderna é vista como 

fragmentada, não se organiza em classes, partidos, segmentos, sindicatos ou blocos. 

Pátria, família, trabalho e identidade perderam alguns significados e a vida vai se 

tornando um teorema “indecidível”, não cabendo mais os grandes ideais de totalidade 

como Pátria, Céu, Revolução, Libertação.  

 

O retorno das crenças na atualidade 

 

Queiroz considera que o retorno do relato religioso merece uma referência 

especial. 

Destacaremos alguns autores que promovem o discurso, com relação à religião 

e às crenças religiosas, em perspectivas de exclusão e inclusão.  

Na perspectiva da exclusão, Baudrillard afirma que estamos na sociedade dos 

objetos. O mundo se tornou um grande espetáculo mercadológico e midiático que faz 

desaparecer o sujeito humano. Show de Truman e Matrix são filmes que retratam o 

pensamento deste autor. Os símbolos que conectam o ser humano com a realidade 

desapareceram, são puros signos desprovidos de significado. Não há ninguém que 

possa salvar a sociedade e livrá-la dos simulacros. Nem Deus, pois ele também deixou 

de ser real. Tornou-se um puro simulacro. Na era da tela total acontece uma segunda 

morte de Deus. (Baudrillard, 2002). 

Para Lyotard, as grandes narrativas estão em crise. “Na sociedade moderna a 

ciência moderna substitui a religião, que foi usada até a exaustão para definir a 

finalidade da vida.” (Lyotard, 1993: 24) 

Quanto à idéia de inclusão, outros filósofos pós-modernos levam a sério e 

transformam as crenças e o retorno das religiões, na atualidade, em objeto de estudo. 

Segundo Gianni Vattimo, o retorno do sagrado em nossa época não é um fato 

acidental, mas motivado por “medos apocalípticos”, pavor frente ao perigo nuclear, às 

ameaças no campo ecológico, à manipulação genética. Medo da perda do sentido da 

existência, do tédio que acompanha o consumismo. A ciência e a filosofia já não 

oferecem um sentido para a existência. Os medos apocalípticos podem levar a um 

deus que é apenas uma projeção dos temores humanos, um deus que salva as etnias, 

mas veste a armadura de um guerreiro, um deus terrorista, semeador de ódios, 

catástrofes, tragédias, feito a imagem e semelhança dos homens bombas. 
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Eugenio Trias, filósofo espanhol, no texto “Pensar a religião” (In Derrida e 

Vattimo, org. 2000) afirma que o retorno das religiões pode se pensado pela via 

negativa como o retorno das ilusões, ou das ideologias e do ópio do povo, ou como 

superstições. Ele acredita que a caracterização por essa via deve ser abandonada e 

critica o regresso dos ritualismos vazios e das imposições morais obsoletas. Para Trias, 

o verdadeiro retorno das religiões deveria estar ligado a uma recuperação do seu valor 

simbólico. 

O mundo pode ser visto como um grande símbolo, vemos e experimentamos a 

sua parte material, mas o seu significado profundo nos é oculto. Para o autor, símbolo 

é a junção de duas partes, uma material, que está presente, e outra simbolizante, que 

está ausente. A cruz é um exemplo que ilustra essa idéia, pois nela temos a parte 

material, representada pelos dois pedaços de madeira, e a parte simbolizante, que tem 

como significado a morte de Cristo. 

 No oprimido, não há apenas o aspecto negativo, de sofrimento e tragédia; ele 

pode significar e carregar a possibilidade de uma utopia de liberdade a ser conquistada 

pela práxis humana. 

 

O fundamentalismo 

 

Encerramos a elaboração deste artigo com algumas reflexões acerca do 

fundamentalismo. Para tal, utilizamos o autor Pedro Oro, pois sua conceituação teórica 

desvela elementos importantes que muitas vezes são discutidos de forma superficial. 

Segundo o autor, nos últimos anos o termo fundamentalismo está sendo 

empregado para classificar diversas situações. 

 Às vezes, o fundamentalismo aparece como sinônimo de conservadorismo, 

sectarismo ou fanatismo. Outras vezes, é associado a modelos culturais e religiosos do 

passado. 

Segundo os autores H. Kung e J. Moltmann, o termo fundamentalismo 

designava originalmente 

 

determinada corrente do protestantismo americano que se opunha a qualquer 
adaptação moderna e liberal da Igreja, incovando os fundamentos bíblicos da fé 
cristã: fundamentos de fé interpretados de maneira bem arbitrária. (Kung e 
Moltmann: 1992 apud Oro, 1996:24) 
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No que tange à discussão pertinente a esse projeto de pesquisa, Pedro Oro 

discorre sobre o fundamentalismo, associando-o à era da Pós-Modernidade. Para tal, 

utiliza Mertes: “(...) à nostalgia religiosa da época pós-moderna seria oferecida uma 

solução que (...) pode ser chamada de polifundamentalismo.” (Mertes, 1993 apud Oro, 

1996:25) 

 Para Oro, o homem pós-moderno procura a unidade com a natureza, tentando 

“curar as feridas que a modernidade causou ao corpo e à alma do mundo, perseguindo 

uma nova totalidade, dando um salto livre em direção a outras culturas e novas 

épocas.” (ibid.,:25) 

 Nesse sentido, Luis Duch admite 

 

tanto o fundamentalismo como outras tendências atuais - retorno ao sagrado, 
pós-modernidade - estão marcados pelo intento de superar a modernidade e a 
desorientação normativa ocasionada por ela (Duch, 1992 apud Oro, 1996:25) 

 

  Ainda em Oro, o termo fundamentalismo “é aplicado a fenômenos e movimentos 

de religiões, sociedades e culturas diferentes”. (Oro, 1996:27) Quando abordado e 

analisado por diversas ciências, seu conteúdo torna-se difuso ou mesmo vazio. 

 

Fundamentalismo na Igreja Católica 

 
 Visando elucidar a ambigüidade entre os movimentos fundamentalistas no 

islamismo e no catolicismo, o autor oferece novas contribuições pertinentes ao nosso 

interesse científico. 

Segundo Pedro Oro, existem estudiosos que defendem a existência de posições 

fundamentalistas na Igreja Católica, notadamente no pontificado de João Paulo II. 

 Considerando que o fundamentalismo é uma atitude em face da crença religiosa, 

“(...) caracterizada pela canonização de um texto antigo, pelo apego ao seu sentido 

literal e pela convicção de que só um pequeno resto há de salvar o mundo pela 

fidelidade à inspiração original (...)”, sem dúvida, existem fundamentalismos romano-

católicos. (Hebblethwaite, 1992 apud Oro, 1996:40) 

A diferença entre os fundamentalistas católicos e os protestantes está no fato de 

substituírem a Bíblia pelos textos dos Concílios de Trento e Vaticano I. Tais Concílios 

são antiprotestantes e antimodernistas e preconizavam o resgate do rumo certo para a 

Igreja. 
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Para o autor, estes dois aspectos, no fundamentalismo, aparecem imbricados. A 

instituição autoritária terá uma “visão de desigualdade entre as pessoas e condicionada 

por uma estrutura hierárquica, a autoridade reduz a participação das demais pessoas 

no poder, fazendo uso de meios coercitivos”. (Oro, 1996:123) 

 “O comportamento autoritário é fundado na concepção de mundo tida como 

portadora da verdade imutável”. (ibid.,: 123) 

 Nesse sentido, é pertinente a contribuição do autor acerca dos fiéis, estes, 

“além da obediência e submissão absolutas, entregam-se de corpo e alma à confissão 

das verdades que ele prega e ao seguimento do caminho que ele aponta.” (ibid.,: 123) 

Segundo Guareschi: 

 

Há sempre alguém para dizer o que é certo ou errado, e esse alguém deve ser 
obedecido sem questionamento, (...) não fazem parte dos ambientes 
fundamentalistas as discussões democráticas, nem votações igualitárias onde 
prevaleçam a opinião e as decisões da maioria, nem surgimento de alternativas. 
(Guareschi, 1994 apud Oro, 1996:124) 
 

 

 Pedro Oro, ao término de sua elaboração, menciona que 

 

eles, os fundamentalistas,são os eleitos e estão no caminho da salvação, os 
outros estão no erro e são seduzidos pelo demônio. Em conseqüência, atiram-se 
no combate ao inimigo objetivo (...) que é o outro, o demônio. Para expulsá-lo ou 
destruí-lo. (Oro, 1996:126) 

 

 
A demonização do outro 

 

  As reflexões de Oro são pertinentes ao tema da nossa pesquisa, pois, ao 

analisarmos os discursos da Igreja Universal do Reino de Deus, identificamos  que o 

bispo Edir Macedo apresenta a sua “pregação plena”, caracterizada por uma 

perspectiva pentecostal fundamentalista.  

Jesus Cristo salva e é preciso ser batizado no Espírito Santo.  A libertação se dá 

pelo exorcismo das pessoas que estão oprimidas pelo diabo, que ele associa à 

Umbanda e ao Candomblé. (Cf. Freston, 1994 apud Oro, 1996:128) 

 A idéia de demonização do outro, muitas vezes, se institui e é inculcada no 

imaginário das pessoas através de discursos de caráter intolerante, difundidos por uma 

minoria que vem se tornando hegemônica.  
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Sempre desejei colocar em um livro toda a verdade sobre os orixás, caboclos e 
os mais diversos guias, que vivem enganando as pessoas e, fazendo delas 
“cavalos”, “burrinhos” ou “aparelhos”, sendo que Deus as criou para serem a Sua 
imagem e semelhança.(Macedo, 2006:9) 
 
 

 
Considerações finais 

 
 

Esta breve abordagem revela o caris da nossa pesquisa e ao mesmo tempo,  

propicia  a releitura de algumas concepções apreendidas até  momento. 

Partindo da compreensão que as situações de violência não são fenômenos 

inexplicáveis, entendemos que  desassociá-las  de um contexto mais amplo  nos 

impossibilita  uma análise crítica. 

 Conforme exposto por Wieviorka, entender  o novo paradigma da violência é 

essencial para desvelar  suas diversas expressões , bem como  suas manifestações. 

  O desrespeito à diversidade cultural, étnica e religiosa, muitas vezes é fundado 

em idéias preconceituosas. Criam-se modelos que carecem de um consentimento ou 

uma aceitação para serem instituídos como verdade absoluta. 

 

 

 Nesta perspectiva a intolerância torna-se  um instrumento   que reproduz  a 

violência  e vem ocupando um espaço significativo no campo  do sagrado, via 

discursos religiosos dirigidos a segmentos da sociedade que, historicamente, vem 

sendo alvo de  muita discriminação: homossexuais e adeptos dos cultos afro-

brasileiros. 

Refazer este  percurso teórico nos permitiu uma compreensão mais abrangente 

frente à complexidade da discussão. 
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