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Este artigo se inicia tomando por base a seguinte afirmação: a Bíblia é, assim 

como outros textos, objeto de interpretação. Caso alguém duvide disso, tente escolher 

uma pessoa que tenha sua formação baseada na cultura ocidental e pergunte se ela sabe 

o que as palavras gregas queriam dizer exatamente na época em que foi escrito o Novo 

Testamento, para que pudessem ser identificadas como a Palavra de Deus. 

Provavelmente ela responderá que não sabe grego, mas que leu a versão autorizada da 

Bíblia, o que, em princípio, segundo ela, seria a mesma coisa. Isso bastaria para nos 

evidenciar que mesmo os que dizem conhecer o texto bíblico não o conhecem realmente 

no sentido que acreditam conhecer, pois o lêem após “interpretações” ou “releituras” 

feitas por tradutores. 1
  

Partindo de tal constatação, levantou-se a seguinte questão: em quais 

circunstâncias se dariam os estudos da Teopoética? Karl-Josef Kuschel2 buscou 

responder a essa questão através do estudo comparado entre a literatura e as tradições 

religiosas. Para ele, os autores devem ser lidos, entendidos e respeitados dentro de suas 

escolhas. É sob esse aspecto que Manzatto busca as possibilidades de relação entre a 

religião e a literatura. Segundo ele, a temática que envolve literatura e teologia foi 

amplamente discutida nos últimos anos, inclusive pela Igreja Católica, o que gerou 

vários artigos, estudos e trabalhos; e sua opinião é que: 

 

Para chegar ao antropológico, à compreensão do que é o homem e do 

que ele significa, a teologia pode ser ajudada por vários tipos de 

mediação [...]. Ela pode fazer apelo à filosofia e às ciências em geral, 

com destaque para as chamadas ciências humanas. Mas ela pode 

também fazer apelo às artes. Estas, por sua natureza e por seu 

antropocentrismo radical, são também lugar de revelação do humano. 

Sendo assim, a literatura de ficção revela uma forma de compreensão 

do humano, uma antropologia.3
  

 

Aqui, vale lembrar que, segundo Paul Tillich “a distorção mais freqüente da fé 
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consiste em considerá-la como um conhecimento que apresenta menor grau de certeza 

do que o conhecimento científico” 4. Para o teólogo: 

A fé não confirma nem nega nada que faça parte do conhecimento 

pré-científico ou científico do nosso mundo, seja ele baseado em 

experiência própria ou de outros. O conhecimento do nosso mundo 

(inclusive de nós mesmos, que somos parte desse mundo) nos é dado 

pela nossa própria investigação ou pelas fontes em que confiamos. 

Ele não é uma questão de fé. 5
  

   

  E ainda: 

 

Desde que a pesquisa histórica descobriu o caráter literário dos 

escritos bíblicos, esse problema se tornou cada vez mais consciente 

no pensamento popular e teológico. Mostrou-se que o Antigo e o 

Novo Testamento em seus trechos narrativos ligam elementos 

históricos, lendários e mitológicos, e que em grande parte é 

impossível separar esses elementos com segurança suficiente. 6  

 

Seguindo a linha dos estudos que buscam envolver teologia e literatura, 

principalmente quando tratam da mesma temática, tomou-se também como referência 

Salma Ferraz que afirma que: 

 

Quando falamos em teopoética – estudos comparados entre teologia e 

literatura - podemos pensar que se trata de estudos pertinentes 

somente à personagem Deus. Mas o discurso crítico-literário, a 

reflexão teológica e literária desse ramo de estudos é extensivo a toda 

a Bíblia – Velho e Novo Testamentos e a todos os personagens 

bíblicos.7  

 

E esclarece sobre as prováveis origens da Teopoética:  
 

[...] a idéia da Teopoética nasceu antes do cristianismo. Santo 

Agostinho não aceitava a Teopoética, era frontalmente contra a 

reinvenção e reinterpretação poética de textos sagrados da Bíblia 

efetivada pelos poetas de uma forma mítica ou fabulosa. O que 

Agostinho na realidade pretendia era “enterrar a teologia poética e 

mantê-la firmemente reprimida pelos próximos mil anos”. Segundo 

Cuppit, Agostinho não queria rivais, queria o monopólio da Teologia 

para si.8 

 

A idéia de estudar Deus através da literatura não é, portanto, nova. Mas, aqui foi 

utilizado como marco temporal e histórico a difusão das idéias de Kuschel. O teólogo, 

em seu livro Os Escritores e as Escrituras, apresenta uma entrevista, feita em 15 de 
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novembro de 1945, por dois escritores: Gottfried Benn e Reinhold Schneider, que 

deveriam responder à seguinte pergunta: „é papel da literatura tornar a vida melhor?‟ Os 

dois, na época escritores famosos, protagonizaram um verdadeiro duelo verbal, que 

mostrou duas formas totalmente diferentes de pensar a literatura. Benn é muito radical 

em suas colocações e embasa sua argumentação no fato de não considerar arte como 

cultura.  

É comum existirem relatos como os de Benn, ao longo da história da crítica 

literária, nos quais encontramos a arte criticando a religião e vice-versa. Isso pode ser 

observado desde a época dos Pais da Igreja.9 Essas críticas se resumiriam a alguns 

pontos principais como: a literatura é invenção humana, os poetas são mentirosos, a 

ética da literatura é recriminável, pois corrompe a juventude. E é a partir desses 

princípios que a literatura foi geralmente vista e julgada pela religião, pelo menos até o 

século XX. Mas, mesmo no século XXI, ainda é possível encontrar situações nas quais a 

religião se coloca como opositora e crítica da literatura. Muito atual, por exemplo, é a 

condenação da Igreja Católica em relação ao romance Caim, de José Saramago.
10

 

Para Schneider, o opositor de Benn, a literatura seria “a enunciação ou 

presentificação verbal de uma realidade interior que se eleva à condição de uma forma e 

se volta à sensibilidade” 11. Suas idéias retratam, muito claramente, as controvérsias de 

ser um poeta que crê. 

Mas será realmente verdade que a fé e a arte não podem caminhar juntas? Será 

que, para acreditar em Deus, no Deus de nossa infância, devemos negar a arte? Será ela 

má companheira da religião? Parece que tudo depende do enfoque que queremos dar à 

literatura e à sua relação com a religião. Aqui entra, então, segundo Kuschel, a 

Teopoética que busca ser  

 

[...] não a procura por outra teologia, não a substituição do Deus de 

Jesus Cristo pelo dos diferentes poetas, mas a questão da estilística de 

um discurso sobre Deus que seja atual e adequado. 12
  

 

Sob esse aspecto, ler um livro que possua elementos religiosos como conteúdo é, 

além de entretenimento, ter a possibilidade de analisar seu discurso em função e em 

comparação com a idéia que temos de Deus e suas implicações na humanidade.13 O 

Deus que conhecemos quando criança passa a ser, este sim, um Deus fictício, pois é, em 
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muitos casos, o Deus do impossível, que não cabe em nosso dia-a-dia de lutas e 

conflitos interiores. Diante disso, vários autores assumiram a postura de adotar Deus em 

sua literatura não como o velhinho bom, de barbas longas e que vive entre as nuvens, 

mas como reflexão sobre a vida, para que essa tenha sempre um sentido de esperança a 

ser conquistado pelo homem. Kuschel cita ainda Hermann Hesse como um dos autores 

que assume essa nova dimensão de Deus ao afirmar: “Deus vive em mim, morre em 

mim, Deus sofre/ em meu peito, e isso é para mim uma meta suficiente./ Caminho ou 

descaminho, broto ou fruto,/ tudo é uno, tudo são nomes e só”.  

[...] Em outras palavras, formam-se nos escritores formas próprias de 

ser religioso, das quais as categorias clássicas não conseguem dar 

conta. Nem as categorias de integração a uma Igreja ou religião, nem 

as categorias da crítica moderna à religião são adequadas para 

apreender esse processo de fusão.14 

 

Assim como Kuschel, Tillich também tem uma visão mais ampla da teologia, o 

que faz com que ele seja chamado de o “teólogo da cultura”. Para ele, as formas 

profanas de manifestação cultural, entre elas a literatura, tornam-se vias de acesso para 

o sagrado. A partir disso, Tillich cria uma nova forma de ver a teologia que se chama 

Teologia da Cultura, que questiona a fé estreita e literal de muitos teólogos e escritores 

cristãos. Tillich passa a ser, com sua nova concepção teológica, um dos principais 

teólogos que embasam e dão corpo à Teopoética. Para ele:  

 
A manifestação desse solo (o realmente real) e abismo do ser e do 

sentido cria o que a moderna Teologia chama de “experiência do 

numinoso” [...] A mesma experiência ocorre em conexão com a 

impressão que algumas pessoas, eventos históricos ou naturais, 

objetos, palavras, retratos, tons, sonhos produzem na alma humana, 

criando um sentimento do Sagrado [...] Nessas experiências, a 

religião vive a divina profundidade de nossa existência [...]. 15
  

 

O que importaria neste momento seria, então, estabelecer que o diálogo entre 

literatura e teologia tenha por objetivo trazer à luz o mistério da existência humana.  

Dessa maneira, seria possível intuir que a teologia contemporânea teria se dado 

conta da pouca relevância e da insuficiência que seu discurso, em alguns momentos, 

representa e começou a perceber a grandiosidade e a profundidade das grandes obras 

literárias: painéis fiéis da natureza humana; e descobriu que há coisas que só a literatura 

pode afirmar. A literatura torna-se quase que um arquivo da natureza humana, material 
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precioso para as reflexões de cunho teológico.   

A cumplicidade entre teologia e literatura faz-se cada vez mais evidente para que 

possamos buscar o entendimento da natureza humana e seus anseios.16 E mais uma vez é 

Kuschel quem vem em nosso auxílio afirmando que: 

As obras dos grandes representantes da “literatura cristã” trataram de 

refletir sobre a problematização da fé e expressar a experiência de 

fragmentação e insondabilidade da existência piedosa. E isso marca 

uma distinção profunda entre esses escritores e uma massa de leitores 

ligados à Igreja, que se limitou muitas vezes a apropriar-se de forma 

indevida dos autores, com o intuito de apenas confirmar as próprias 

convicções. A “literatura cristã” é melhor do que a fama que tem. 17
  

 

Muitos pesquisadores ainda destacam que a religião não só pode, mas deve 

conter aspectos intelectuais. Aquele que se diz crente, em geral, tem idéias definidas 

sobre como a humanidade e o mundo tiveram início, sobre seus deuses e sobre o sentido 

da vida. Essas idéias são normalmente expressas através de cerimônias religiosas, pela 

arte, e o mais importante: através da linguagem. É aí que entram as escrituras sagradas, 

as declarações de credo, as doutrinas e os mitos. No momento em que o crente descreve 

suas crenças, o que ele faz é criar textos que, muitas vezes, são pura expressão literária. 

18 A Bíblia 19, por exemplo, é o livro mais lido do mundo e já foi demonstrado por 

muitos pesquisadores ser uma das narrativas que mais influencia ou influenciou na 

criação literária, mesmo quando não se fala de livros cristãos.   

Apesar da definição “literatura cristã” estar, na maioria dos casos, vinculada à 

suposta verdade veiculada somente pela Bíblia, ela também tem expressão através de 

várias manifestações literárias, de biografias e autobiografias de personagens bíblicos, 

de contos de autores ocidentais que não tem nada a ver com os livros canônicos, mas 

que têm o cristianismo como ideologia de fundo, de poesias que são verdadeiras formas 

de transcendência a partir do sagrado. 20
 Essa constatação traz à tona a questão da 

literatura enquanto instrumento de observação da cultura social como um todo. 

É aí que retornamos ao fato de que muito da crítica feita pela literatura em 

relação à religião cristã baseia-se principalmente no fato de que a literatura deve ser 

algo desvencilhado dos dogmas religiosos, para que assim possa ser verdadeiramente 

expressão da transcendência do ser. É sob esse aspecto que parece possível sugerir que 

exista certa rivalidade entre a religião e a literatura, pois ambas sempre procuraram 

responder aos anseios do ser humano em sua busca pelo sentido da vida, problema visto 
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como transcendental por ambas. É também a partir desse ponto de vista que podemos 

dizer que há um “coabitar” da literatura e da teologia, ou seja, as duas quase que 

ocupam o mesmo espaço na relação com o ser humano, guardadas, evidentemente, suas 

características próprias. Isso principalmente pelo fato de que não se pode negar que a 

Bíblia seja um apanhado de narrações, baseadas em símbolos, com estrutura claramente 

literária. Não era Jesus, na verdade, um grande contador de histórias? O que é isso senão 

literatura?21
  

Harold Bloom 22 afirma que a poesia e a crença (ou o sagrado) caminham juntas, 

mas ao mesmo tempo separadas, norteadas sempre pelos limites de uma suposta 

verdade. Ele ainda afirma que, mesmo limitadas pelo valor da verdade e do sentido, 

encontram-se apartadas tanto de um quanto do outro, considerando-se o sagrado.  

Um exemplo interessante disso é que podemos constatar que foram os poetas e 

os artistas plásticos que deram forma, na maioria das vezes, à imagem do diabo. 

Durante a Renascença italiana, por exemplo, foram os pintores que se dedicaram a 

representar temas que estavam associados ao demônio, à perda do paraíso, à queda dos 

anjos, ao juízo final. A Dante e a Milton é possível atribuir a construção das principais 

epopéias do Cristianismo: o primeiro organizando o mundo após a morte, dividindo-o 

em Inferno, Purgatório e Paraíso; e o segundo explicando o porquê da expulsão do 

Jardim do Éden e a culpa que consome eternamente a humanidade. 

Do ponto de vista da teopoética, não importa somente observar e identificar a 

gênese dos elementos sagrados encontrados na literatura, o que vale, na verdade, é 

identificá-los e aclará-los a partir dos problemas fundamentais da humanidade. 

 

No campo da literatura o encontro entre beleza e sacralidade, 

preservada a especifidade de cada uma, pode resultar em parcerias 

admiráveis. Como parte das Humanidades, ambas têm muito a 

contribuir para a realização do ser humano, que não se satisfaz com 

as belezas efêmeras da mídia e que não se sente à vontade na camisa 

de força imposta pelas religiões. O sacro-religioso e o belo-artístico, 

convocados pelo poético-literário, oferecem aos homens e mulheres 

“pós-modernos”, desiludidos com as promessas do deus-mercado e 

de outras divindades minúsculas, uma pregustação da Felicidade, 

principal justificativa e objetivo mor tanto da Religião quanto da 

Literatura. 23  

 

Mas faz-se importante observar que, embora a literatura apresente uma grande 
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possibilidade de leitura da realidade, a teologia, em muitos momentos se esquivou deste 

diálogo, e vice-versa. Mesmo assim, é preciso defender uma crítica bíblica que vise à 

transformação, que entenda o impacto dessa obra na nossa cultura ocidental. Esta crítica 

teria a sua disposição vários recursos do pensamento contemporâneo como: linguagem, 

epistemologia, método, questões políticas, gênero, sexualidade e, finalmente, religião.  

E é bom também lembrar que nenhuma leitura, inclusive a que é feita em caráter 

científico, escapa das intrincadas matrizes do poder, já que não há uma leitura que possa 

ser considerada “inocente”, ou seja, isenta de qualquer cunho ideológico. 

É por isso que não se pode afirmar que exista uma ciência absoluta, como 

vimos, ao longo do tempo, a teologia sendo entendida. A religião24
, ao avançar teológica 

e filosoficamente, busca confirmar uma crença no absoluto, reforçar a fé em uma força 

única e criadora que precede a matéria. Isso equivaleria a dizer que, contrariamente à 

ciência, a religião não avança para chegar à verdade, mas sim para confirmar sua 

verdade, eleita já de antemão.  

Porém, mesmo tendo a religião uma forma diferente de encarar a verdade, isso 

não significa que ela só possa existir em oposição à ciência ou às artes. E a Teopoética é 

um exemplo disso, mostrando-nos que a religião, a teologia e a literatura têm muito em 

comum, podendo dialogar e interagir de forma a enriquecer o mundo com suas 

indagações. 

Além disso, é necessário perceber que a imagem de Deus não se construiu 

somente em função de um contexto sócio-cultural-religioso, mas é também fruto da 

imaginação de quem o descreveu. Magalhães, falando a respeito desta construção, 

observa que: “Deus, assim, não é somente criador, mas criatura, não somente origem, 

mas também produto final, não somente autor, mas personagem.” 25
  

Vinícius Mariano de Carvalho, ao falar de Deus e das referências feitas a ele 

lembra Derrida: 

 

Diz Derrida sobre como as palavras podem referir-se a Deus e ao 

mistério: Elas (as palavras) nomeiam Deus, falam dele, falam-no, 

falam-lhe, deixam-no falar em si, deixam-se levar por ele, (se) fazem 

referência àquilo mesmo que o nome supõe nomear para além dele 

mesmo, o nomeável além do nome, o nomeável inomeável. Como se 

fosse preciso ao mesmo tempo salvar o nome e tudo salvar, exceto o 

nome, salvo o nome, como se fosse preciso perder o nome para salvar 

aquilo que porta o nome, ou aquilo na direção do qual se dirige por 

meio do nome. Mas perder o nome não é incriminá-lo, destruí-lo ou 
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feri-lo. Pelo contrário, é simplesmente respeitá-lo: como nome. Isso 

quer dizer pronunciá-lo, o que equivale a atravessá-lo na direção do 

outro, que ele nomeia e que o porta. Pronunciá-lo sem pronunciá-lo. 

Esquecê-lo, chamando-o, (se) lembrando-o, o que equivale a chamar 

o outro ou dele se lembrar. 
26

 

 

Ou seja, o nome de Deus está diretamente ligado à relação do humano com o 

sagrado. Seguem nesta direção os que afirmam ser Deus de todos e, conseqüentemente, 

não pertencer a ninguém exclusivamente. Se acreditarmos que Deus seja uma figura que 

está além da razão e que não tem um “dono” específico, nós o tiramos das mãos do 

poder, tanto religioso como político-econômico, e o colocamos na rua, para que todos 

possam ter acesso a ele, podendo amá-lo ou odiá-lo, de acordo com sua vontade e não 

segundo cânones pré-estabelecidos pelas diversas religiões.  

A encarnação de Deus é vista como o ato que institui o cristianismo, é o Deus-

homem, que se cria no momento em que Deus se separa do sagrado para fazer parte do 

mundo. Agora ele é um Deus que se submete às leis da natureza, decompõe-se com o 

tempo. Nasce, cresce e morre. É através deste Deus humanizado que o cristão espera a 

redenção, através da encarnação de Cristo e da crença de que, no futuro, ela, esta 

redenção, será totalmente realizada. Isso equivaleria a dizer que o homem, a partir desse 

momento, passou a ter sua realidade diretamente ligada à realidade de Deus. É a 

necessidade de identificação com este Deus que fundamenta a necessidade de crer, que 

acompanha o homem durante toda sua trajetória histórica. Para este homem, só haveria 

uma razão de se estar sobre a terra: o desejo de acreditar no divino e não aspirar a 

alcançá-lo ou a igualar-se a ele. 

É também por esse fato que, há dois mil anos, a Bíblia vem sendo estudada, nos 

seus mais variados aspectos. Por esse motivo, a igreja cristã, ou seja, a igreja que foi 

fundada a partir dos princípios do cristianismo27
, em seu início, precisou estabelecer 

critérios para definir quais escrituras deveriam ser consideradas autorizadas e quais não 

fariam parte do cânone. Foram estabelecidos, na época, três critérios para esta seleção: a 

escritura deveria ter sido redigida por um apóstolo, ou por um discípulo mais próximo 

dele; o conteúdo ali apresentado teria que estar em concordância com a proclamação de 

Jesus como Filho de Deus; e, deveria ser um texto que tivesse sido utilizado pela 

maioria das igrejas antigas.  
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Resumidamente, seria possível dizer que a primeira iniciativa para a canonização 

dos textos bíblicos aconteceu já no reinado de Josias, em 621 antes de Cristo, com o 

compromisso que o rei assumiu perante o livro de Deuteronômio. Mas é só no século I 

depois de Cristo que o povo judeu se viu diante da necessidade de estabelecer um limite 

entre os livros julgados “de inspiração divina” e os que surgiam desordenadamente nos 

diversos grupos religiosos da época, inclusive o cristianismo, e que exerciam grande 

influência sobre o povo, necessidade condicionada pela doutrina da fé e não por 

parâmetros literários. 

O cânone religioso foi formado, então, por textos considerados sagrados pela 

igreja cristã oficial. São textos vistos como de inspiração sagrada. Para a formação do 

cânone bíblico, foram organizados debates entre os líderes religiosos e foram definidos 

critérios, que norteariam a seleção dos livros que integrariam a Bíblia. Mas, a certa 

altura desse processo, o cânone foi fechado e novos textos não puderam mais ser 

integrados à Bíblia. Já em relação ao cânone literário, apesar da idéia ser derivada do 

cânone religioso, há certa flexibilidade, ou seja, o cânone literário é mais aberto, e está 

continuamente sendo acrescido ou diminuído. Apesar dos critérios de inclusão no 

cânone literário estarem sempre sendo discutidos, é inegável que este tipo de 

classificação seja mais dinâmica. Outra divergência entre os dois cânones estaria no fato 

de que a seleção de textos, que compõem o cânone literário, não se faz por uma elite 

que se reúne e decide o destino dos textos ali apresentados. Tal cânone, geralmente, se 

estabelece dentro de um contexto institucional, escolar ou acadêmico. Este contexto 

define o valor de certas obras literárias através da inclusão delas no currículo, o que lhes 

conferiria um caráter de preservação e perpetuação ao longo da história. Este seria um 

assunto que envolveria uma discussão muito maior do que a que estamos estabelecendo 

aqui, mas acreditamos não ser este nem o momento nem o lugar para que isso se 

evidencie. 

Bloom (1995, p. 13), em seu livro O cânone ocidental, reproduz uma afirmação 

de Kermode que parece muito pertinente dentro desse contexto: 

 

Os cânones, que negam a distinção entre conhecimento e opinião, 

que são instrumentos de sobrevivência feitos para resistir ao tempo, 

não à razão, são evidentemente desconstrutíveis; se as pessoas acham 

que não deve haver tais coisas, podem muito bem encontrar os meios 

para destruí-las. A defesa delas não pode mais ser empreendida por 
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um poder institucional central; não podem mais ser compulsórias, 

embora seja difícil ver como a operação normal de instituições cultas, 

incluindo o recrutamento, pode passar sem elas. 
28

   

  

Atentando à origem da palavra, temos que Cânon é um termo grego-latino que 

foi utilizado para definir a lista dos livros revelados. É derivado do semita cana (Kaneh, 

em hebraico) que significa: vara delgada que, por ser fina e reta, podia servir para 

medir. Por isso, cânon significa “vara de medir”. Figuradamente, a palavra passou a 

significar o que serve como norma, tendo sua origem no cristianismo e não no 

judaismo. A Bíblia judaica, o cânone do Antigo Testamento, consta de 24 livros e 

engloba as obras escritas até 445 a.C., tempo de Esdras. Este ano marca a data em que, 

para os judeus, foram concluídas as revelações divinas.  

Porém o cânone, palavra de origem religiosa, passou a significar uma escolha 

entre tantos textos que lutam entre si pela sua sobrevivência. Esta escolha é feita, 

geralmente, “por grupos sociais dominantes, instituições de educação, tradições de 

crítica, ou, como eu faço, por autores que vieram depois e se sentem escolhidos por 

determinadas figuras ancestrais.” 29 O que se observa, ainda seguindo a perspectiva de 

Bloom, é que toda obra literária considerada original acaba se tornando canônica. Mas 

deve-se considerar que é através da força poética que um autor é admitido no cânone. O 

que acaba entrando em questão é a mortalidade ou imortalidade da obra: 

 

Onde se tornaram canônicas, elas sobreviveram a uma imensa luta 

nas relações sociais, mas essas relações muito pouco têm a ver com 

luta de classes. Os valores estéticos emanam da luta entre textos: no 

leitor, na linguagem, na sala de aula, nas discussões dentro de uma 

sociedade. 
30

 

 

É possível, segundo esta sucinta reflexão, afirmar que, pela história, a 

canonicidade, que é um conceito, em princípio, religioso e ligado à natureza religiosa 

dos textos, não tem muito sentido, se não o de avaliar o significado que, na linha do 

tempo, a história atribuiu a essas obras. O conceito de canônico é possível dizer que 

deriva de uma combinação de dois critérios fundamentais: o de inspiração divina das 

Escrituras (critério criado pela igreja) e o de autenticidade (critério levado em conta pela 

crítica literária). Trata-se de duas noções que provêm de tradições culturais diferentes. A 

noção de autenticidade nasceu no âmbito grego, mais exatamente nas bibliotecas das 
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cidades helenísticas. Os filólogos de Alexandria, de Pérgamo ou de Antioquia recolhiam 

livros provenientes de todo o Mediterrâneo, os copiavam e os catalogavam com base em 

critérios estabelecidos por eles em relação à autoria. Em função disso, é que foram 

elaborados critérios para distinguir os livros autênticos das “cópias”, dos “falsos” ou dos 

“bastardos”. 

Os livros de inspiração divina seriam considerados, segundo a classificação 

acima, de “sagrados”. Sagrado tem origem indo-européia e significa separado. Mas a 

sacralidade não é uma condição espiritual ou moral, é uma qualidade inerente  

 

 

[...] ao que tem relação e contato com potências que o homem, não 

podendo dominar, percebe como superiores a si mesmo, e, como tais, 

atribuíveis a uma dimensão, em seguida denominada “divina”, 

considerada “separada” e “outra” com relação ao mundo humano. 
31

  

 

O homem, ao mesmo tempo em que é atraído por este sagrado, teme aproximar-

se dele e, por isso, mantém-se afastado. Pode-se dizer que a oposição que se faz entre o 

sacro e o profano corresponderiam a uma oposição entre puro e impuro, que delimitaria 

as esferas do mal, o que seria propício à criação de esquemas de ordem apoiados sobre 

pólos opostos: o positivo e o negativo. E a literatura foi enquadrada nessa bipolaridade 

durante muito tempo, passando a ser classificada em sacra e profana, canônica e 

apócrifa. 

Nesta separação entre o mundo sagrado e o mundo profano é que seriam criados 

os pré-requisitos para a formação de algumas configurações divinas mais definidas. 

Neste sentido, a humanidade se sentiria como que submersa em uma atmosfera mítico-

religiosa, que geralmente a rodeia e ao mundo na qual ela vive e existe. Este seria o 

princípio e, muitas vezes o impulso, para que ela fizesse surgir dali o deus ou o 

demônio. E é por esse princípio que se torna possível afirmar que tanto a literatura, tida 

como sagrada, representada por milhares de narrativas de expressões de fé, quanto os 

“textos profanos”, representados pelo que nos habituamos a chamar de literatura, são a 

expressão mais profunda do que toca o homem de forma “sobrenatural”.  

Isso vem inclusive ratificar a colocação de Kuschel quando o autor diz ser a 

literatura, assim como a religião, ponto de contato do homem com aquilo que está além 

dele. Por isso, os autores devem ser lidos, entendidos e respeitados dentro de suas 
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escolhas. Cabe ao homem-leitor a tarefa de apreender o que lhe serve e interessa, pois 

seria a literatura, segundo esses princípios, uma imagem da realidade que revela fatos 

sobre nossa existência, tanto individual como coletiva. A literatura passa a ser uma 

forma de conseguirmos expor nossos pensamentos mais íntimos, por isso, através da 

leitura, seria possível descobrirmos a nós mesmos, nos entendermos melhor e, quem 

sabe, mudar, quando necessário, já que ela não falaria só à razão, mas ao ser humano 

integralmente, revelando, muitas vezes, verdades individuais. Uma boa leitura pode 

nos proporcionar emoções jamais imaginadas como: “ver” imagens jamais conhecidas, 

“sentir” odores nunca cheirados, “degustar” pratos nunca até então imaginados como 

existentes. E é também nesse ponto que a teopoética acredita encontrar relações entre 

teologia e literatura: no fato de a verdade da literatura não se constituir em uma 

verdade histórica, mas na possibilidade de se compreender o sentido da vida, o sentido 

da existência humana, muitas vezes buscado pela teologia e pela filosofia, e quase 

nunca encontrado.  

Assim, mesmo que a literatura fale do imaginário, ela parte do real, do vivido, 

da experiência de quem escreve e de quem lê. Aqui, podemos pensar na teologia se 

utilizando da literatura para se aproximar deste real, desta vivência, tendo por esta 

ótica mais possibilidade de diálogo com os homens e suas culturas.  

É Manzatto que, baseado em uma fala de Jorge Amado, diz:  

 

eu não sei se esta história é verdadeira ou não, eu sei que ela é 

bonita”, diz Jorge Amado em vários de seus romances. Se a literatura 

é uma arte, ela deve ter relações com o belo; enquanto arte ela não 

pode abstrair de sua realidade estética, e isso em sua forma e em seu 

conteúdo. 
32

 

 

A observação de Manzatto deixa transparecer que a literatura, quando expressa 

os enigmas da existência, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual nosso 

lugar no mundo, a angústia da liberdade e o desejo de conhecer o que, talvez, jamais 

será aclarado a nós, não apenas pode atuar como suporte na recriação da linguagem 

teológica como também pode nos oferecer uma visão mais ampla e profunda de como o 

sagrado e o profano estão sendo vividos e experimentados pela humanidade. A literatura 

vista como reflexo de uma escolha estética pode ser também reflexo de uma forma de 

manifestação religiosa, expressa durante um determinado período histórico, e esse seria 
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o objeto de estudo perfeito para a teopoética. 

Concluindo aqui a questão da literatura e sua relação com a teologia, é 

importante frisar novamente que a literatura, se considerada a partir da teopoética, faz-

se independente da teologia, já que ela pode representar uma literatura que pode se 

mostrar pagã ou atéia, já que não confessa uma crença, podendo, inclusive, negar Deus. 

Mas o mais importante dessa relação é o ponto de chegada: a possibilidade de enxergar 

o homem a partir de seu meio e suas escolhas, seus anseios e temores, sua necessidade 

de estar próximo ao transcendente, mesmo negando sua existência. 
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