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DO PRIMITIVO AO HIPERMODERNO: 

A METAMORFOSE DA SUPERESTRUTURA RELIGIOSA EM TRÊS ATOS. 

 

Nilton Azambuja de Loreto* 

 
RESUMO: Três tipos de ordem modelaram a superestrutura religiosa da humanidade. Na religião 
primitiva, o ser humano vivia a ordem recebida pelos deuses, ordem essa que deveria ser celebrada e 
mantida, por uma relação de dívida com tais divindades. A ordem estava fundamentada no passado, 
tempo imemorial das divindades, e o presente era o fruto dessa concessão divina que não devia ser 
alterada. Assim como as divindades, o poder também estava dissolvido no meio social. A partir do 
período axial há uma inversão: a ordem foi perdida, e não fundada, no passado. O presente é um presente 
de desordem, de sofrimento, e de superação, pois o restabelecimento da ordem perdida, também 
conhecida por salvação, será concedido no futuro. É um período que acelerou a redução do poder na 
pessoa de um governante, bem como de redução e ejeção das divindades, ou seja, poder e divindades se 
afastam do meio social, fortificando as instituições como intermediárias legítimas do poder e do mundo 
das divindades. A religião contemporânea passa novamente por um re-ordenamento. A salvação, que nos 
trará ordem, não está mais no futuro, ela está aqui e agora, semelhante ao pensamento primitivo. Da 
mesma forma, os milagres acontecem a todo o momento, o céu e o inferno deixam de ser promessas e 
retornam ao mundo dos vivos. A democracia, ainda em processo de maturação, começa a ser um valor de 
referência das relações sociais. Assim, o poder começa a retornar e a se dissolver no meio social. As 
instituições começam a perder a legitimidade de intermediação, tanto de poder, quanto de sagrado. Não 
importa qual a confissão (ou denominação) religiosa, todas elas estão fundamentadas no indivíduo e os 
valores que o cercam. A experiência religiosa contemporânea é marcada, sobretudo, pelo modelo de 
mercado, pela lógica do custo beneficio.  Instituições não são mais macrossistemas legítimos de 
intermediação de poder ou das divindades, são somente possibilidades de escolhas somente validadas pela 
experiência individual. 
 
 

1. Introdução 

O texto a seguir tem a pretensão de ser uma breve demonstração do processo de 

tripla metamorfose do pensamento religioso através da história humana. Usamos a obra 

de Marcel Gauchet, conforme citada na bibliografia, como o fio condutor de nosso 

texto, para nos orientar na estrada da superestrutura religiosa que ele percebe através de 

uma história política da religião. A propósito, antecipando definições, tomamos religião 

aqui em um duplo sentido: político e, também, fenomenológico. Não afastamos a idéia 

de que religião tem dimensão política, bem como na percepção de Mircea Eliade é 

experiência do sagrado, ou como define Rudolf Otto “um sentimento do numinoso, do 

‘totalmente outro’ do mysterimum tremendum et fascinans.”1 E esse é o nosso ponto de 

partida. 

                                            
* Mestrando em Ciência da Religião. Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 
1 CRAWFORD, Robert. O que é religião? Petrópolis: Vozes. 2005. p.14. 
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Ao longo do processo da metamorfose do dispositivo religioso, elegemos 

acompanhar um elemento que nos interessa de forma particular: a ordem. Quando 

falamos de ordem, falamos de mundo. Mundo é a palavra latina equivalente à palavra 

grega cosmos. Ambas estão em oposição às palavras imundo e caos respectivamente, 

que traduzem a idéia de desordem, falta ou ausência de ordem. Nesse sentido, ao 

falarmos de mundo falamos de uma forma de organização de tudo aquilo que cerca as 

sociedades e os indivíduos. A dialética entre homens e os diversos elementos que são 

encontrados no seu mundo vai produzir sociedades singulares, com culturas e modos de 

pensar singulares. É, então, a pluralidade de formas que os elementos do mundo podem 

estar vinculados uns aos outros que possibilita a formação de pluralidade de ordens. 

Pretendemos, entretanto, destacar no presente texto um panorama da 

superestrutura religiosa desde a era primitiva até nossos dias sem nos prender 

desnecessariamente a ordens conjunturais. Para isso, optamos por trabalhar dividindo a 

história em três grandes períodos característicos: o primitivo, o pós-axial e o processo 

atual, que chamaremos de hipermoderno. Sabemos, contudo, que ainda hoje é possível 

encontrar populações ainda isoladas, que preservam costumes que chamamos de 

primitivos, entretanto, nosso foco é a civilização ocidental, da qual somos fruto. Da 

mesma forma o período axial. Mesmo sabendo que este conceito de Karl Jaspers pode 

ser aplicado tardiamente a outras culturas, e sabendo que algumas sequer passaram por 

essa metamorfose, tomamos os acontecimentos de cerca de 800 a 200 anos a.c.c.2 que, 

nas palavras de Gauchet, “cindiu a história das religiões em duas, uma antes e outra 

depois”3 como veremos. Por fim, tomamos a modernidade, com atenção especial às 

especificidades da hipermodernidade, conforme definição de Gilles Lipovetsky que faz 

uma leitura pós-focauldiana, uma sociedade pós-disciplinar. 

Enfim, temos a singela pretensão de demonstrar que a superestrutura religiosa 

(política) e a experiência religiosa humana (fenomenológica) se influenciam 

mutuamente gerando formas diversas de experimentação através do tempo. O tipo de 

experimentação religiosa contemporânea, que tem sido apontado como uma espécie de 

re-encantamento do mundo decorre de um processo ímpar na história da humanidade. 

Embora guarde semelhanças com a religião primitiva, a sociedade contemporânea, 

                                            
2 Antes da contagem comum. 
3 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 63. (tradução nossa) 
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identificada como a “sociedade do espetáculo” produz uma forma inédita de se exercer 

a religiosidade, só sendo assim possível, pela metamorfose da superestrutura religiosa 

como iremos demonstrar oportunamente. 

Na primeira parte serão vistos os fundamentos da religião primitiva pela ótica de 

Marcel Gauchet, ilustrando esse entendimento com uma narrativa mitológica típica da 

religião primeira. Veremos como as sociedades primitivas compreendiam as suas 

realidades e exerciam a ordem recebida pelos deuses, seus fundadores. Na segunda parte 

falaremos do novo tipo de ordem que surge no período axial, tendo como religião 

ilustrativa o Mazdeísmo, religião fundada por Zarathustra por volta de 800 a.c.c. Por 

fim, daremos um salto para o presente, para nossa sociedade contemporânea marcada 

pelos exageros, chamada por Gilles Lipovetsky de hipermoderna. Concluiremos que o 

tipo de religiosidade que se pratica no presente é decorrente da metamorfose da 

superestrutura, possibilitando, assim, tipos religiosos que variam do fundamentalismo 

ao ateísmo, assentados, entretanto, no mesmo fundamento. Veremos, por fim, que a 

abordagem do tipo “espetáculo”, ou “produto de consumo”, que as instituições 

religiosas oferecem na atualidade são as que oferecem maior compatibilidade com a 

ordem que estamos mergulhando e ainda não compreendemos muito bem. 

 

2. Iº ato - A religião primeira 

2.1. Contemplando as origens: 

Havia uma religião antes da primeira? Não é nossa pretensão discutir o tema, tão 

pouco buscar por Adão, mas nos seria útil conhecer alguns parentes próximos aos 

humanos, talvez mais próximos ainda dos pré-humanos, os chimpanzés e, com isso, 

contemplarmos o nosso próprio passado e quem sabe, estarmos diante do dispositivo 

antropológico o qual o chamamos de religioso. Há uma descrição de Wolfgang Köhler 

de que seus chimpanzés estabeleceram um vínculo social tipicamente “humano”. Dois 

deles inventaram (inventaram?) uma brincadeira de girar, que foi imitada pelos outros 

chimpanzés, vejamos sua descrição: 

 

A semelhança com a dança humana tornou-se mesmo impressionante 
quando as voltas eram rápidas ou quando Tschengo [um de seus 
chimpanzés], por exemplo, estendia os braços horizontalmente 
enquanto girava. (...) Um por um, o resto do grupo aproxima-se, 
junta-se aos dois e, finalmente, marcham todos de maneira ordenada 
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em volta do poste. O caráter de seus movimentos muda; eles não 
andam mais, trotam, e como regra, dando ênfase especial a um pé, 
enquanto o outro pisa levemente, desenvolvendo assim algo próximo 
de um ritmo e tendendo a ‘manter o compasso’ entre si... 4 

 

O fato é que a observação dessa “brincadeira” remete à conclusão que há uma 

mudança pela força do “ritual” da postura psicológica dos indivíduos, mudança essa 

chamada por Joseph Campbell de arrebatamento5, onde se experimenta um diferente 

nível da realidade, do tempo e do espaço. Mas, no momento, o que salta aos nossos 

olhos da descrição do “ritual chimpanzé” acima, é que se nota uma surpreendente 

semelhança com expressões religiosas humanas. Um poste central em um terreiro, um 

totem, uma árvore de todos os frutos, ou um pau-de-religião como os dos, ainda 

existentes, Maxacalis no nordeste de Minas Gerais, é comum ser interpretado em 

centenas de mitologias como a Axis Mundi, ou seja, o ponto central de onde deriva toda 

a ordem social ou das meditações do indivíduo. Evidências arqueológicas de ritos com 

algum tipo de cadência em torno de um poste, simples ou adornado com cabeças de 

animais e etc. remontam 600.000 anos. É claro que não estamos afirmando que 

encontramos o primeiro homem tal qual nós, homens e mulheres, nos compreendemos 

hoje, mas estamos sugerindo que um dispositivo chave é verificável no estar junto 

coletivo humano e, quem sabe, verificável, também, nos chimpanzés do Dr. Köhler. O 

estar junto é capaz de assumir várias formas de acordo com o ambiente e o propósito, 

mas o que importa ressaltar, é que há um estar junto diferenciado capaz de arrebatar 

cada um dos indivíduos para fora de seus “eus” implussionando-os a construir um corpo 

coletivo. E nesse momento não é há mais no corpo coletivo o “eu”, quando, então, surge 

a figura do “nós” que não se confunde com nenhum dos “eus” ali presentes. Finalmente, 

em sua apoteose, o “nós” transcende e é identificável como um “outro”, que passa a 

existir com independência em relação aos diversos “eus”, mas, silenciosamente, 

atrelado ao “nós” e a cada um dos “eus”.  Nasce aí (e até hoje) a alteridade, a 

exterioridade, o heterônomo, o sujeito invisível, a referência coletiva e inconsciente que 

se impõe a cada um dos indivíduos, mas que, em contrapartida, é dependente da 

submissão da coletividade. Essa alteridade sedimenta-se como real, sendo transdicta, 

                                            
4 KÖHLER, Wolfgang. The Mentality of Apes. New York: Humanities Press, 1927, 2ª. p. 95. In  
CAMPBELL, Joseph. As máscaras de Deus. Mitologia Primitiva. São Paulo: Palas Atenas, 1992. p. 292.  
5 CAMPBELL, Joseph. As máscaras de Deus - Mitologia Primitiva. São Paulo: Palas Atenas, 1992. p. 
32-33. 
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construída e reafirmada ao longo de milhares de anos. Eis a religião primitiva em seus 

primeiros passos, impulsionada por passos ritmados de um ser muito parecido com o 

macaco: nós mesmos. 

Não nos arriscamos afirmar que da experiência nasceu a função ou da 

necessidade da função a experiência, mas é possível, entretanto, testemunhar o 

surgimento de um espaço mental coletivamente partilhado e experimentado, que 

significou um corte radical entre instituído e instituinte deixando velada a ação criativa 

humana da qual surgiram deuses, espíritos, anjos, demônios, e seres mágicos de toda 

ordem por meio de jogos e brincadeiras sérias. O mundo invisível foi criado, passou a 

ter vida, história, poderes, lugares e tudo mais que pudesse ser acoplado à sua própria 

ordem. A religião primitiva tomou diversas formas, em diversos lugares, mas no 

essencial, todas tiveram (e ainda têm) o mesmo traço: a dívida humana para com seus 

deuses. Na dinâmica da história essa é uma das primeiras inversões inconscientes 

observáveis: esses deuses, antepassados, heróis e etc. tornam-se os criadores, 

fundadores da ordem desse mundo visível, dos quais somos gratos e devedores. Nas 

palavras de Gauchet: 

 
É aos deuses – entendamos simplesmente: a seres duma natureza 
diferente da nossa – que devemos aquilo que somos: proposição 
eminentemente política na qual, de algum modo, se expõe o 
fundamento mesmo da sociedade. Existe uma necessidade inerente ao 
princípio deste pensamento de dívida decorrente directamente da 
lógica primordial que comanda a existência duma sociedade. 
Remontemos, a partir do laço religioso existente entre fundadores-
doadores sobrenaturais e os herdeiros – devedores, considerados 
enquanto vivos, até ao sistema das articulações originárias capazes de 
produzirem um espaço social.6 

 

Na tese de Gauchet, de uma definição política da religião, o Estado, visto como 

uma separação de poder não é algo radicalmente novo, ou um corte na história humana, 

“a instauração do Estado corresponde não à produção duma dimensão social 

absolutamente inédita, mas à transformação de uma dimensão já presente no seio da 

sociedade”.7 Essa dimensão não é outra senão a religião cuja função é tornar concreta 

                                            
6GAUCHET, Marcel. A dívida do sentido e as raízes do Estado. In: CLASTRES, P. et ali. Guerra 
religião e poder. Lisboa: Ed. 70, 1980. p. 51. 
7 GAUCHET, Marcel. A dívida do sentido e as raízes do Estado. In: CLASTRES, P. et ali. Guerra 
religião e poder. Lisboa: Ed. 70, 1980.p. 52. 
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para uma sociedade, uma crença unânime e objetiva, que se sobreponha aos desejos e 

consciências individuais, criando, assim, um sentimento de existência da própria 

coletividade. Mas antes de falarmos em Estado, ou seja, de um poder separado da 

própria sociedade, vejamos na forma religiosa primitiva os elementos que nos serão 

úteis para o nosso foco principal que é as ordens e suas metamorfoses. Prosseguindo, e 

lembrando o teólogo hindu-espanhol Raimon Panikkar, religião tem fundamento na 

sociedade e, num processo duplo, a sociedade tem fundamento na religião. São 

siamesas. Religião e sociedade se confundem. De uma dança descompromissada a um 

ritual elaborado e repleto de significados, a experiência humana produziu a própria 

sociedade. 

Devemos destacar algumas características da estrutura mental do homem 

primitivo, que fazia daquele mundo, outro mundo, algo que jamais experimentaremos. 

Em primeiro lugar, o mundo primitivo era inteiramente concreto. O simbolismo e a 

representação, tão banais no presente como as letras e palavras desse texto, eram 

inexistentes. Tudo fazia parte do mesmo mundo. A divisão entre o visível e o invisível 

se dava no tempo, e não no espaço. Naquele mundo onde nada era profano ou sagrado, 

mas tudo encantado e criado segundo a providência de deuses, ou ancestrais semi-

animais como é o caso das tão bem documentadas tribos caçadoras norte-americanas, 

todas as coisas conhecidas eram da mesma essência. Objetos e divindades se 

confundiam. Um sonho era, tão somente, uma outra dimensão da realidade. Caçar um 

touro era caçar a própria divindade-touro que se oferecia como alimento. Na sociedade 

não havia espaço vazio de divindades. Tudo, inclusive a própria sociedade, era 

manifestação decorrente de um ato dos deuses, heróis, dos antepassados. A sociedade 

era o mundo, uma ordem fundada e materializada por essas alteridades, daí o sentimento 

de dívida. Trata-se do pensamento complexo. Note-se que a alteridade não se encontra 

fora da sociedade. Está em plena ação, interação e participação com esta. É um invisível 

atuante, de cuja preservação, depende o vínculo social. 

 
Foram os antepassados, os heróis dos tempos de origem, os deuses, e 
nunca os homens como nós, que criaram, decidiram, modificaram o 
mundo em que vivemos e a maneira como nele vivemos: tal é a 
negação geral, tal é a fé unânime no outro que constituem a base do 
pensamento religioso primitivo.8 

                                            
8 GAUCHET, Marcel. A dívida do sentido e as raízes do Estado. In: CLASTRES, P. et ali. Guerra 
religião e poder. Lisboa: Ed. 70, 1980. p. 64. 
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Do ponto de vista político, esse pensamento religioso primitivo assegurou um 

modo de pensar que garantiu uma distribuição de poder no interior da sociedade. Ora, se 

o fundamento constitutivo da sociedade deve-se a outro que não é, e não detém, nenhum 

dos indivíduos, o poder está dissolvido por toda a sociedade, não em um lugar especial 

ou detido em uma pessoa em especial. Nessa fase o chefe não é detentor de nenhum 

fundamento social, mas apenas um indivíduo com status quo diferenciado. Não se 

encontra nas sociedades primitivas um poder em separado. A figura do chefe, ou xamã, 

é nada mais que a de um funcionário especializado na manutenção da ordem, como 

veremos a seguir. 

 

2.2. A manutenção da ordem 

Como já afirmamos, o mundo primitivo era um mundo dado aos homens pelos 

mitos ancestrais. Tudo que restava àqueles povos era fazer não outra coisa senão “segui-

los, imita-los, ou repetir o que nos [os] haviam ensinado”9. A tarefa era a de manutenção 

do mundo, da ordem. E essa (a ordem) é a primeira dádiva recebida para alguns povos. 

Por exemplo, para os gregos, como nos contou Hesíodo, no início havia o caos, espaço 

aberto, matéria rude e informe, à espera de ser organizada, onde se encontrava o 

princípio de todas as coisas e etc. Uma rica mitologia conta diversos os feitos, de 

diversas divindades que, por suas ações, paixões e ódios, criaram o mundo que aquele 

povo recebeu. Povo submetido a uma ordem, inclusive seus líderes. Para ilustrar como o 

sistema do pensamento era fixado na manutenção da ordem, vejamos o magnífico 

exemplo da lenda da destruição de Kash que Leo Frobenius registrou em uma expedição 

em 1912 pelo Sudão, numa região então conhecida como Cordofão: 

 
(...) Mas agora, embora esse rei fosse o mais rico da terra, sua vida era 
a mais triste e limitada de toda a espécie humana; pois cada Nap de 
Napta podia reger por apenas um breve período de anos. Em todo seu 
reino, todas as noites os sacerdotes observavam as estrelas, faziam 
oferendas, ascendiam fogos sagrados e eles não passavam uma noite 
sem tais orações e oferendas, por medo de perder a trilha das estrelas 
e consequentemente não saber quando, segundo o costume, o rei 
devia ser morto. O costume tinha surgido em uma época imemorial. 

                                            
9 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 36. 
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Noite após noite, ano após ano, os sacerdotes tinham que manter-se 
alertas para o dia em que o rei deveria ser morto.10 

 

A história é longa, então vamos encurtá-la ao que nos interessa. Conforme a 

posição dos astros, que ocorria (e ainda deve ocorrer) de sete em sete anos, o rei deveria 

ser sacrificado para que a ordem e a prosperidade daquele reino, que fora doada pela 

divindade, permanecesse. Ou seja, observar os astros e matar o rei na hora certa era o 

que garantiria a ordem. Morto o rei, outro assume o posto em um novo ritual, até chegar 

a sua hora. Entretanto, um certo Akaf, nomeado rei, em seu primeiro ato oficial decidiu 

que entre as pessoas que iria levar consigo para acompanhá-lo no caminho da morte, e o 

qual seria o primeiro a ter essa honra, seria Far-li-mas, famoso por ser um hábil 

contador de estórias que, não se sabe o porquê, não queria acompanhar tal rei em sua 

jornada de morte. Para escapar de seu destino, Far-li-mas aprimorou seu dom de contar 

estórias ao ponto de ser capaz de hipnotizar dezenas de pessoas, por dias a fio, ao ponto 

de fazer essas pessoas esquecerem-se até de se alimentar. Enfim, quando o momento 

dos astros se aproximava, com suas histórias, Far-li-mas fez com que os sacerdotes 

fossem negligentes e perdessem a “hora” do sacrifício do rei. Após espanto e discussões 

sobre o que fazer, Far-li-mas agumentou que o mundo não fora destruído e a ordem das 

coisas também não, assim, o sacrifício do rei, e por conseqüência o dele, não era mais 

necessário. Então, os sacerdotes decidiram não mais sacrificar seus reis. Akaf viveu até 

a velhice e Far-li-mas o sucedeu, época essa em que o reino de Napta atingiu o seu 

auge. Após a morte de Far-li-mas, um reino com tamanha riqueza acabou atraindo a 

cobiça de reinos vizinhos, de estrangeiros e bárbaros. Napta, assim, foi atacada e 

saqueada até ser completamente destruída. Moral da história para todos os povos: é 

prudente não alterar a ordem recebida. 

No essencial, a destruição de Napta contém duas coisas importantes para nossa 

observação. Uma delas é que o acesso à função de chefe, o rei, é algo como um encargo 

social, uma função especial entre outras funções, também especializadas, mas nada mais 

que uma função. O rei não detém per si o poder ao qual a sociedade se submete, mas 

está igualmente submetido ao poder da ordem mitológica que a todos submete. Os 

costumes, no conto narrado, foram alterados pela astúcia de Far-li-mas e pela 

                                            
10 FROBENIUS, Leo. Märchen aus Kordofan. Atlantis, vol. IV (Eugen Diederichs, Jena, 1923), p. 9-17, 
In CAMPBELL, Joseph. As máscaras de Deus – Mitologia Primitiva. 7ª. São Paulo: Palas Atenas, 2005. 
p. 131. 
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negligência dos funcionários encarregados de vigiar as estrelas, e não por um poder 

legítimo do rei. A segunda é a mensagem da ordem implacável, inalterável, 

incorruptível. A quebra da ordem, guardada dentro do ritual, significou, mesmo 

tardiamente, o fim de Napta, e por extensão de qualquer sociedade que não siga 

corretamente a ordem imposta por seus fundadores invisíveis. Não se sabe se houve tal 

reino de Napta ou não, mas a lenda sim e hábitos sociais semelhantes também. A lenda 

é um fruto cultural verossímil. 

A mensagem desse tipo de mitologia pode, muito bem, ser analisada com as 

lentes de Peter Berger, no que tange a construção social de mundo objetivo. Por este 

autor, a própria sociedade é fruto da criatividade humana continuamente exteriorizada e 

interiorizada, reafirmada e sedimentada, tornando-se objeto distinto e confrontante aos 

próprios indivíduos criadores e exteriorizadores deste mundo, porém inconscientes 

desse fato. “A sociedade é experimentada como dada ‘lá fora’, estranha à consciência 

subjetiva e não controlável por esta última”11. Assim, o ritual social adotado é o meio de 

comunicação e propagação da própria ordem a que toda a sociedade está submetida. A 

lenda que contamos, tem um conteúdo extremamente didático e adverte todos os 

indivíduos: não alterar a ordem social. Essa ordem se mantém agindo legitimamente a 

favor de sua própria existência e, inclusive, contra seus indivíduos, destruindo-os, se 

preciso, pois, como ilustrado, caso isso não seja feito, a sociedade externalizada na 

própria ordem é quem será destruída. 

Enfim, mitologias primitivas que datam do neolítico superior (3500 – 2500 

a.c.c.), típicas das cidades-estado hieráticas, nos revelam, entre outras coisas, que seus 

reis eram imolados para garantir a ordem, cujo fundamento está no interior da 

sociedade, mas separado desta pelo tempo do qual não se tem memória. Essas 

mitologias são exemplos de sociedades no limite de uma das principais transformações 

da história humana: a sacralização do rei e o surgimento do Estado. Inicia-se nesse 

período o fenômeno da separação de poder pelo surgimento, no mundo antigo, dos reis 

sagrados. Reis que não têm apenas status e funções diferenciados, mas reis que passam 

a ser detentores do poder, do fundamento da ordem, verdadeiras personalizações do 

sagrado, o próprio laço com o heterônomo. Segundo Gauchet, esse período nos faz 

                                            
11 BERGER, Peter. O dossel sagrado. São Paulo: Paulus, 5ª, 2004. p. 24. 
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entrar na história propriamente dita, pois nos retira da imobilidade para a mobilidade. 

Em princípio não há uma transformação radical: 

 
Al principio no hay nada de fundamentalmente transformado: se 
permanece en una economía religiosa de la deuda, de la intangibilidad 
de las cosas establecidas y, por tanto, en una disposición teórica 
contra la historia. Pero sea lo que sea de las actitudes y de las 
creencias de los agentes, de lo que piensen hacer y deseen, están 
destinados desde ahora, en la práctica, en virtud de la articulación 
misma de la relación social, a cuestionar lo bien fundado de la 
organización colectiva hasta su fundamento sagrado.12 

 

Lentamente, surgem no planeta impérios, com poderes bem centralizados, uma 

burocracia eficiente, um exército especializado e um povo devedor e obediente a seu rei. 

É um processo de redução da alteridade e concentração de poder. Redução porque o 

fundamento social, baseado no heterônomo disperso no seio da sociedade, se reduz na 

figura de um indivíduo. Esse indivíduo passa a ser um indivíduo diferenciado dos 

demais, não mais identificado como um ser social assim como os demais, mas um ser 

fora e acima da sociedade. O heterônomo, o qual a sociedade era devedora de sua 

existência e sua ordem, passa a ser intermediado por este indivíduo especial, quando 

não identificado como o próprio deus encarnado. É, também, um processo de 

concentração de poder, visto o acúmulo de poderes relativos à ordem social, mas 

também, no que diz respeito à manutenção da ordem do mundo invisível, do qual a 

sociedade é devedora, e o rei, seu gestor. 

No campo das identidades, a sociedade primitiva é marcada pela coesão 

identitária. A diferença é vista como uma ruptura da ordem, uma desestabilização do 

mundo. As diferenças, obrigatoriamente, devem ser destruídas. 

 
La identidad de cada comunidad vive de confrontación potencial que 
la opone a todas las otras, de manera que la dinámica belicosa va 
siempre a profundizar la diferencia y no borrarla nunca por inclusión 
de un grupo en otro. Habrá, en su caso, expulsión, incluso destrucción 
de un grupo por otro.13 

 

                                            
12 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 51. 
13 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 59. 
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Identidades social e individual se confundem numa mesma unidade. O contato 

com outro grupo, o qual não possa ser identificado como pertencente ao mundo de um 

dos grupos, resulta em aniquilação um de outro em prol da manutenção da ordem. 

Eventuais diferenças até poderiam ser minimizadas ou absorvidas pela via do ritual, o 

que eram exceções. Assim, neste período primitivo, identidade é pertença ao mundo do 

grupo em continua reafirmação e não algo que surge na confrontação das diferenças. 

Com o advento do Estado, a lógica já é outra: a de dominação. Nessa ótica, não 

importam mais as diferenças entre indivíduos ou grupos, mas sim a sujeição destes ao 

poder do Estado. Diferentes mundos podem ser assimilados para atender á lógica 

dominadora. Isso dá espaço para a convivência de diferenças e impulsiona um processo 

de identificações particulares, mas, veremos isso mais adiante. 

Concluindo, se quisermos definir em poucas palavras as sociedades primitivas, 

diríamos que eram mundos estáticos, cuja ordem era a religião em realização. Isso só foi 

possível enquanto o grupo de sujeitos exercitou por si, o fundamento do vínculo social, 

qual seja, a religião. A redução do sagrado e a concentração do poder, outrora 

dissolvido no meio social, na figura de um líder, resultaram na ejeção da alteridade do 

meio social, distanciando a sociedade de seu próprio fundamento, tornando possível, 

assim, ao rei sagrado a dominação da coletividade, pelo próprio fundamento social. 

 

3. IIº ato - O período pós-axial: A queda e a busca da ordem perdida 

Não há uma estimativa segura de quantas lendas, mitos e religiões sugerem uma 

versão de “queda” semelhante à de Adão do paraíso. Mas não é ousado afirmar que, das 

religiões que se seguiram às primitivas, todas sugerem um passado de ordem, 

estabilidade e bonança; um presente de desordem, desestabilidade e sofrimento; e, por 

fim, a promessa de um futuro onde será possível restabelecer a ordem que havia no 

passado. Essa é uma diferença evidente da religião primitiva das que surgem no período 

axial, como por exemplo o Mazdeísmo14 que precede e inspira o cristianismo. O 

primitivismo, como vimos acima, era um mundo onde no início era a desordem; 

divindades organizaram o mundo e presentearam os humanos com tal ordem; aos 

                                            
14 O mazdeísmo, também conhecido por zoroastrismo, é religião fundada provavelmente entre 1200 a 800 
a.c.c. pelo lendário Zaratustra, conhecido pelos gregos como Zoroastro. É considerado, por alguns, o 
primeiro monoteísmo do mundo. 
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humanos era devido manter tal ordem. Já no pós-axial há a inversão: antes havia uma 

ordem; agora há desordem; a busca humana é de restabelecer a ordem. 

Vejamos o Mazdeísmo. A criação do mundo começou quando Ahura Mazda, o 

deus revelado por Zaratustra (ou Zoroastro), gerou seres espirituais, que permaneceram 

perfeitos, inertes e intangíveis que assim permaneceram por três mil anos. Mas como 

Ahura Mazda é onisciente, conhecia a existência de Angra Mainyu e, desde o início, já 

sabia (e ainda sabe!) como seria o desenrolar dos tempos. Assim, no fim desses três mil 

anos, Ahura Mazda, a fim de evitar um conflito já perdido para seu opositor, o procurou 

e tentou um acordo de paz. Foi a partir daí que Angra Mainyu, que tem conhecimento 

somente a posteriori, tomou conhecimento de Ahura Mazda, e com a proposta, 

imaginou ser uma fraqueza do adversário e a recusou. Assim, Ahura Mazda determinou 

como seria o destino de sua criação e de sua batalha. Seria um período de nove mil 

anos: três mil anos onde apenas tudo seria de acordo com a vontade de Ahura Mazda , 

outros três mil anos com a participação das duas vontades, e o último período de três 

mil anos seguintes ao nascimento de Zaratustra, onde a vontade do outro seria destruída. 

Somando ao primeiro período do estado de inércia, o tempo total desde a criação seria 

de doze mil anos. Angra Mainyu concordou e a luta começou. Retornou ao seu abismo 

para aguardar o primeiro período de três mil anos, sem sua interferência.  

No primeiro período Ahura Mazda deu os primeiros passos e criou uma série de 

seres divinos: Boa Inteligência e Céu. Boa Inteligência produziu a Luz do Mundo, a Boa 

Religião, Ordem Justa, Soberania Perfeita, Piedade Divina, Excelência e Imortalidade. 

Em seguida criou o exército das constelações, a lua, o sol, a água, a terra, as plantas, os 

animais e os homens. Terminado esse período onde apenas governou a vontade de 

Ahura Mazda, Angra Mainyu foi acordado de seu sono de três mil anos pelo demônio 

Jahi (menstruação), encheu-se de maldade e pôs-se a contaminar toda a criação com 

misérias e injúrias: eis a queda. Na queda de Adão, a culpa é dele mesmo, ou melhor, é 

de Eva. Talvez nem dela mesma, talvez seja da serpente. Não importa. Adão e Eva 

perderam a estabilidade e foram condenados a viver a tragédia humana da inconstância, 

e obrigados a superar a fome, a dor e tudo mais que o paraíso lhes oferecia. 

O que de fato importa é que em ambos os casos e os demais casos conhecidos de 

queda é que o humano foi, num passado remoto, separado da ordem divina, de onde era 

feliz, tudo era perfeito e onde era eterno. O humano está fadado agora a buscar, pela via 
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religiosa, a ordem perdida, ou apenas amenizar sua dor. Todas as religiões apontam 

caminhos, sugerindo a aplicação de uma ordem atual, com vistas para o futuro, onde tal 

ordem abandonada deverá ser restabelecida. É o caso do Mazdeísmo também. Via de 

regra a religião pós-axial imputa ao homem o dever de adotar uma conduta ética 

provisória, enquanto aguarda a providência divina, que interferirá no mundo dos 

homens salvando-os (pelo menos o que fizerem por onde) do sofrimento eterno. 

Segundo Zaratustra o final dos tempos será marcado pela chegada de Saoshyant, 

o salvador, que travará a batalha final onde, finalmente, Angra Mainyu será derrotado e 

destruído. Nessa escatologia, haverá uma assembléia, onde Ahura Mazda reunirá vivos 

e mortos e dará o julgamento final a cada um. Serão separados os bons dos maus, os 

quais, estes últimos, serão jogados no inferno para sofrer por três dias. Ao final dos três 

dias, tudo e todos, inclusive o inferno, serão purificados. Todos terão tomado a bebida 

da imortalidade preparada por Saoshyant feita com a gordura de um boi por ele 

sacrificado e com a ahoma15 branca e finalmente, imortais, viverão pela eternidade com 

corpos perfeitos e saudáveis e com idades arredondadas para quarenta ou quinze anos, 

conforme a idade da morte ou de antes da ressurreição. Tudo se tornará perfeito, estável, 

imutável e eterno, curiosamente exatamente como o mundo primitivo se esforçava para 

ser.  

Assim, estabilidade é a mesma idéia chave primitiva que movimenta o 

pensamento religioso pós-primitivo. Não mais sua preservação, visto sua 

intangibilidade, mas seu resgate no futuro. Silenciosamente surge, então, a idéia de 

futuro, que dá movimento à existência humana em alguma direção. O mundo pós-axial 

começa a ser construído em um projeto, não mais exclusivamente um projeto dado pela 

divindade ancestral, mas um projeto a ser descoberto pelos indivíduos, que assumem 

alianças com seus deuses, e se tornam co-participantes desse projeto. 

 
La historia de las formas civilizadas del pensar, desde la filosofía 
balbuciente cuando vuelve del revés el mito desde el sitio del mito, 
hasta la ciencia positiva pasando por la especulación teológica, tiene 
aquí, en este trabajo de la diferencia de lo divino, su foco primordial. 
Comenzando, pues, por la inversión congénita del orden de la 
recepción en orden de la comprensión, de lo que se presenta como 
dado en algo susceptible de ser  reapropiado.16 

                                            
15 Provavelmente uma espécie vegetal de origem sagrada. 
16 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 78. 
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O processo de ejeção da alteridade do seio social que tornou transcendente e 

intangível o fundamento da sociedade, trouxe, então, uma transformação da natureza 

daquilo que se torna pensável e do tipo de relação que se passa a ter com o próprio 

pensamento. Continuemos com o Mazdeísmo pala ilustrar. Num mundo onde também 

impera a desordem proporcionada por Angra Mainyu, a tarefa diária de reordenar este 

mundo recai sobre os ombros humanos. Nesse modelo de religião dualista quem sofre 

com a desordem não é cada um dos indivíduos. Muito embora a religião se realize pela 

afirmação social, os destinatários são seus indivíduos, e não o corpo coletivo de forma 

isolada. Isso é mais uma inversão da religião primeira. As regras de conduta prescritas 

pela religião devem ser praticadas pelos indivíduos em favor de si mesmos na sociedade 

e fora dela (post mortem), e não mais por indivíduos socializados praticando religião 

para conservar a ordem social. A ordem social não está mais presente na sociedade, está 

além, fora do espaço e no futuro. Essa transcendência radical da alteridade, que é 

fundamento da sociedade, transporta, de maneira paradoxal, os objetivos de ação divina 

para os ombros indivíduo. Divindade distante, fora do mundo imanente, mas operando 

seus objetivos através do indivíduo. Surge a interioridade. A relação primitiva que 

outrora se dava de forma concreta na relação com o mundo visível, passa a ser operada 

naquilo que chamamos de espiritualidade, numa relação de intimidade com a alteridade 

agora intocável, como proporcionou o profetismo: 

 
Un dios separado del plano de los hombres por su superioridad sobre 
las más altas superioridades es un dios al que uno cualquiera de los 
hombres puede apelar por encima de todas las especies de apariencias 
y de potencias terrestres, contra la totalidad del comportamiento de 
sus semejantes;17 

 

O fato é que esse processo duplo de transcendentalização e interiorização de 

deus foi sendo reafirmado e sedimentado historicamente. O cristianismo, em seu tempo, 

resolve o problema do deus étnico judeu, tornando consistente a idéia de um deus 

universal, ao mesmo tempo em que propaga a idéia de uma comunicação direta dos 

homens com deus, logo a desnecessidade de intermediações na relação homem-deus, 

mas eis que surge a Igreja. Sem querer entrar nas particularidades históricas, 
                                            
17 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 158. 
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especialmente do catolicismo, note-se que, as instituições intermediárias do sagrado 

preexistem e permanecem no cristianismo, embora a interioridade esteja em plena 

fermentação. Nesse ponto, o que nos chama a atenção é o surgimento de uma idéia 

decorrente ao universalismo e da interioridade que é a igualdade: preceito cristão de que 

todos são iguais perante deus. Ora, a igualdade se dá não só num plano transcendente, 

mas também no interior do indivíduo. As diferenças sociais, senhores e escravos, 

homens e mulheres, ricos e pobres, passam a ser o fator de administração política 

conduzido pela Igreja, mesmo que em contradição com o fundamento cristão. Nesse 

ponto é que a Reforma protestante se faz fundamental para a transição do pensamento 

religioso: a “deslegitimação” da Igreja Católica, ou qualquer outra, como instituições 

intermediárias entre indivíduo e sagrado. 

 
La esfera de los hombres é completa por ella misma. (…) Paso de la 
alternativa jerárquica (uno antes que otro, a expensas del otro) a la 
coextensión igualitaria (uno al mismo tiempo que el otro y por el 
otro). Inversión de una lógica privativa – y estática – de la 
dependencia en una dinámica adquisitiva de la suficiencia terrestre: 
ése es, resumido en términos de economía simbólica de los sistemas 
sociales, el acto de fundación del espíritu de crecimiento en todos os 
sentidos de los modernos.18 

 

Aquele fundamento da igualdade, mesmo que sem querer, rompe no mundo com 

os ideais da modernidade que se cristalizam com secularização do Estado e o 

surgimento do Estado Democrático de Direito. Mas note-se: a idéia de recuperação da 

ordem não finda, muda. Continua existindo a mesma religião “superestrutura” que 

sobrevive à religião “infra-estrutura”. A Igreja (uma infra-estrutura religiosa) perde 

espaço político, mas a superestrutura religiosa não. Essa superestrutura continua agindo, 

com a máscara de mundo secularizado, orientando o Estado ateu. A busca de ordem 

social, antes feita politicamente pela via de infra-estrutura religiosa, permanece, 

entretanto dentro de instituições seculares, infra-estruturas que não se identificam como 

religiosas, mas que assumem o papel de organização social. Estados modernos 

surgiram, criados sobre o racionalismo e cientificismo, e sobre tradições inventadas com 

vistas a um futuro grandioso e glorioso, de ordem e progresso. Coube às velhas e 

relutantes instituições religiosas no processo da modernidade a tarefa de administrar a 

                                            
18 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 222. 
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espiritualidade, a interioridade dos indivíduos, a magia, abandonando a ordenação 

política visto sua indisfarçável dissonância com os fundamentos da religião 

superestrutura metamorfoseada. 

 

4. IIIº Ato – Hipermodernidade e a pluralidade de mundos. 

 

Nesse item não tomaremos uma expressão religiosa específica e ficaremos 

apenas com observações gerais. Muito mais está passível de se ter como diferente de 

como era antes. Há na atualidade diversas mudanças no modo de vida do ser humano 

que são extremamente significativas. Essas mudanças podem parecer isoladas ao 

observador menos atento, mas tomadas em conjunto, revelam que estamos em um 

processo de dupla transformação: social e de identidade individual. Onde isso vai dar, 

se isso é bom ou ruim, deixemos que o futuro diga. O que temos de concreto é que hoje 

não é mais como antigamente. Essa afirmação é lugar comum entre os idosos nos 

bancos de praça, entre pais nos sermões aos filhos, e todos têm razão. A única coisa que 

parece não mudar é o fato de tudo mudar constantemente. Tudo está em movimento, 

tudo muda, inclusive as rochas se modificam sob a ação do vento, mares avançam e 

recuam, eras glaciais vão e vêm, estrelas nascem e explodem no universo. Com o 

humano não é diferente. O que talvez nos seja singular é a nossa capacidade de nos 

espantar com as mudanças que nós mesmos provocamos ou com todas aquelas outras 

que desafiam nossa compulsão pela ordem, pelo imutável. Das várias mudanças que a 

chamada pós-modernidade nos oferece veremos brevemente algumas que são 

destacadas por Volney Berkenbrock nos modos ser e agir do ser humano. 

Primeiramente, sobre urbanização, há de se deixar claro que cidades existem há 

milênios e isso não é nenhuma novidade. Não se trata também de uma urbanização dos 

espaços ocupados por nós humanos, mas uma urbanização do nosso pensamento, de 

nossa estrutura mental. Talvez, sim, fruto do longo período afastado das imposições da 

natureza, podemos comer morangos fora de época, ir à praia no inverno (Porto Seguro é 

quente o ano todo!), bem como as chuvas não alterariam o dia-a-dia das cidades se não 

fossem os alagamentos. O que há certamente de novo é o fato de vivermos em uma 

civilização urbana, com modo de ser, pensar e agir urbano e, ser urbano, envolve uma 

série de características próprias. A civilização urbana é uma civilização de escolhas e 
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possibilidades. Tudo é passível de ser optado pelo indivíduo ao invés de lhe ser 

imputado. A simples aquisição de um produto básico envolve uma série de escolhas 

quanto à marca, modelo, cor, tamanho, onde comprar, como comprar, o quanto 

comprar, os motivos por que comprar, quanto pagar, como pagar, entre outras. Podemos 

até escolher não escolher. As loterias da Caixa Econômica Federal, por exemplo, têm a 

“surpresinha”, uma opção que, se marcada, deixa que o sistema escolha aleatoriamente 

os números da sua aposta. Ou seja, somos obrigados a escolher tudo! A civilização 

urbana é também a civilização da mobilidade. Entenda-se, aqui, mobilidade em vários 

sentidos. Geograficamente, “na civilização urbana o sujeito se sente muito pouco ou 

nada preso a algum bairro ou lugar a ser freqüentado.” 19 Mas há a mobilidade também 

nas relações, hoje namora-se com um, dois, vinte, amanhã já não significa mais nada e 

casa-se com outro, e separa-se e namora-se mais e assim por diante. Nas relações de 

trabalho um emprego já não é mais para a vida toda, é sempre algo provisório na busca 

de algo melhor para a carreira, satisfação pessoal, financeira ou o que for. E assim por 

diante. Não há mais pertença a um local, se está naquele local; não se é mais de alguém, 

está naquele momento e por tempo indeterminado com alguém; não se pertence a uma 

religião, é a pessoa que pratica aquela religião e mais outras num vai e vem; na outra 

eleição votou no PT, na última no PSDB. Somos móveis e também anônimos. Somos a 

civilização do anonimato, e onde mal conhecemos nossos vizinhos de porta. A 

notoriedade é algo custoso e envolve tremendo esforço por parte daqueles que se 

interessam em serem populares, tais como artistas e políticos. Quantos não pegam a 

mesma condução diariamente, no mesmo horário, com as mesmas pessoas, e depois de 

anos se dão conta que nunca perguntaram sequer o nome daquele que sempre se senta 

ao lado? Não há mais no mundo urbano, também, um centro de referência para toda a 

cidade. O centro geográfico que outrora reunia em torno de uma praça uma igreja e a 

prefeitura e que era o ponto de encontro de toda a cidade seja para a política, para as 

procissões, para as festas e etc. deixa de existir. Agora a cidade é policêntrica: “a cidade 

tem muitos centros e estes são compostos não a partir de elementos externos – 

constitutivos da estrutura da cidade – mas de elementos internos, isto é, a partir dos 

                                            
19 BERKENBROCK, V. J.  Perspectivas e desafios para a evangelização na América Latina: constatações a partir do outro 
lado. In:PIVA, Elói Dionísio (org). Evangelização – legado e perspectivas na América Latina e no caribe. Petrópolis: Vozes, 
2007. p. 218. 
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sujeitos.”20 É o interesse que determina o centro. Se o interesse é o esporte, então o 

centro para aqueles adeptos às práticas esportivas são os clubes, as academias e etc. Os 

centros das comunidades são os locais onde se realizam os interesses. Surgem assim, as 

comunidades de interesse, que se reúnem e constituem a partir de um interesse comum. 

Dessa forma um indivíduo faz parte de tantas comunidades quantos forem seus 

interesses, e o centro dessas comunidades podem estar em qualquer lugar, inclusive na 

tela de seu computador. 

A natureza, em sua crueza com todas as espécies, costuma premiar os precoces e 

castigar os mais lentos. Cachorrinho que nasce primeiro e alcança primeiro o melhor 

mamilo cresce mais, fica mais forte e empurra o mais fraco para fora e toma mais leite, 

e fica mais forte ainda... A sobrevivência sempre impôs a todos uma certa pressa, mas, a 

pós-modernidade parece ter levado a pressa a limites extremos nossa necessidade de 

rapidez. A velocidade não está só no esforço para que tudo aconteça rápido, mas 

também para que passe rápido, mude rápido porque tudo é rápido, o tempo é curto e a 

vida é curta. Berkenbrock ressalta que “o tempo mais dilatado, visto antes como tempo 

necessário de maturação, de acontecimento, de realização, é visto como demora”21 Há 

uma expressiva mudança da relação humana com o tempo. O tempo é um inimigo que 

deve ser vencido, como não pode ser retardado, devemos ser velozes. A velocidade não 

somente é um valor, influencia na hierarquia de valores do indivíduo. Paradoxalmente, 

as decisões, quanto mais elevado for seu valor, mais velocidade requerem, ao passo que 

as de menor valor, sempre podem ser adiadas. Veloz, também, é a mudança do valor no 

ranking de importâncias. Aquilo que ontem deveria ser mantido e defendido com unhas 

e dentes já não é mais tão importante com nova agregação e recondicionamento dos 

valores. 

Essa sociedade pós-moderna é acima de tudo, uma sociedade do pluralismo. 

Entenda-se aqui pluralismo em todos os sentidos. A sociedade contemporânea convive 

com a pluralidade de idéias, de religiões, de culturas, de convicções políticas, com 

formas diversas de exercer a sexualidade e etc. E o que faz o pluralismo algo especial 

                                            
20 BERKENBROCK, V. J.  Perspectivas e desafios para a evangelização na América Latina: constatações a partir do outro 
lado. In:PIVA, Elói Dionísio (org). Evangelização – legado e perspectivas na América Latina e no caribe. Petrópolis: Vozes, 
2007. p. 219. 
21 BERKENBROCK, V. J.  Perspectivas e desafios para a evangelização na América Latina: constatações a partir do outro 
lado. In:PIVA, Elói Dionísio (org). Evangelização – legado e perspectivas na América Latina e no caribe. Petrópolis: Vozes, 
2007. p. 220. 
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nesse momento é a proximidade. O diferente não está “lá”, algo distante que se conhece 

pelo ouvir dizer, mas sim pelo contato direto, próximo e comum no cotidiano. A 

pluralidade ocorre dentro de uma mesma família. Pais católicos batizam seus filhos, 

mas isso não é garantia de que permanecerão católicos. Idem para pais flamenguistas e 

vascaínos, socialistas e capitalistas, onívoros e vegetarianos. A biologia não é mais um 

macrossitema válido para a definição ou imposição do exercício da sexualidade. A 

diversidade cada vez mais se consolida como valor. Decaem idéias de eugenia que 

alimentaram o sonho da Alemanha nazista e floresce a “aldeia global”. A pluralidade 

tem, também, duas dimensões, a individual e a coletiva. A pluralidade, por exemplo, 

religiosa, não está somente externa ao indivíduo que se depara e convive com espíritas, 

protestantes, católicos, mulçumanos, judeus, budistas, ateus e etc. Um mesmo indivíduo 

pode ter na sua constituição de crenças uma pluralidade de elementos religiosos que 

torna difícil estabelecer uma identidade religiosa, afinal, quantos não são católicos aos 

domingos para receber a eucaristia e espíritas nas quartas para receber o passe? A 

pluralidade é, acima de tudo, auto legitimante, pois, traz consigo a presunção de uma 

igualdade de base entre tudo que é ofertado no ambiente plural. 

 
“Ou seja, cada vez mais está presente a mentalidade de que as 
diversas opções apresentam-se igualmente válidas, igualmente boas, 
de um mesmo nível de valor. Ora, e em se havendo esta igualdade de 
base entre as diversas opções, reconhece-se que cada uma delas não 
mais pode se apresentar com a reivindicação ou pretensão de 
exclusividade ou normatividade para o todo.”22 

 

Em outras palavras, todas as opções devem se reconhecer como parciais. 

Opções que se pretendam totais, universais, só são possíveis, e com restrições, desde 

que sua pretensão não exceda ao discurso. O mundo da pluralidade criou um sistema de 

proteção de existência de minorias que reforça a condição de expansão de um número 

cada vez maior de singularidades. Voltamos, então, ao tema da civilização urbana, que 

se agrupa pontualmente ao redor de um interesse comum gestando, assim, comunidades 

de interesse, o que nos induz a uma breve conclusão: o número de comunidades dentro 

                                            
22 BERKENBROCK, V. J.  Perspectivas e desafios para a evangelização na América Latina: constatações a partir do outro 
lado. In:PIVA, Elói Dionísio (org). Evangelização – legado e perspectivas na América Latina e no caribe. Petrópolis: Vozes, 
2007. p. 224. 
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de uma sociedade plural é igual ao numero de interesses aos quais os indivíduos se 

identificam. 

Entramos em um período onde não é mais possível falar de identidade.  A 

tendência hodierna é a de desaparecimento de macrossitemas externos válidos de 

identificação do sujeito. A instância legítima de formação de identidade do sujeito não é 

outra senão ele mesmo e as opções que tem. O indivíduo é, acima de tudo, o que ele 

escolheu ser naquele momento, naquela circunstância até que entenda ser bom assim. 

São identidades fluidas. Macrossistemas territoriais, por exemplo, não identificam mais 

um sujeito. Em tempos pré-modernos, a identidade do sujeito era imposta pela via 

externa e ponto final. O sujeito era reconhecido por sistemas de identificação que não 

dependiam da sua interferência ou escolha, mas de sua condição de nascimento, se era 

escravo ou senhor, católico ou protestante. Era uma questão de natureza social, 

institucional, e territorial. Não é por que nasceu na China que um filho de brasileiros 

não possa optar pela nacionalidade brasileira. Não é por que nasceu em uma família 

pobre que o sujeito não possa acumular fortuna no futuro. Tudo é móvel, inclusive a 

identidade. Vivemos, então em um processo, em que as referências identitárias se 

reduzem ao geral - José é brasileiro - não sendo mais capazes de determinar a 

identidade individual – logo José é católico, ou protestante, ou espírita, ou umbandista, 

ou judeu, ou...  – criando assim, sujeitos performáticos. Somos, então, sujeitos 

reconhecidos pela sua performance, e não por características rígidas de um sistema de 

identidade qualquer. Como sugere Berkenbrock “talvez fosse mais apropriado falar não 

tanto em identidades mas em identificação: o sujeito se identifica ora com isto, ora com 

aquilo (como também é verdadeiro dizer que o sujeito é identificado ora com isto, ora 

com aquilo).”23  

O que é, então, religião nesse contexto? Vimos que na primitividade a religião 

era uma ordem a ser celebrada e conservada através dos tempos. Em seguida vimos a 

inversão que lamentava a ordem perdida no passado e professava a ordem gloriosa a 

retornar no incerto futuro. Hoje religião é apenas uma escolha pessoal. Ter ou não ter 

religião; essa ou aquela religião; desse ou daquele modo; ser católico, mas pensar 

diferente do Papa. Religião, na sua dimensão de experiência, toma os contornos de um 
                                            
23 BERKENBROCK, V. J.  Perspectivas e desafios para a evangelização na América Latina: constatações a partir do outro 
lado. In:PIVA, Elói Dionísio (org). Evangelização – legado e perspectivas na América Latina e no caribe. Petrópolis: Vozes, 
2007. p. 237. 
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produto perecível. A grande oferta histórica das instituições religiosas, qual seja, uma 

concepção de mundo num pacote político, passa a ser a prosperidade do indivíduo, a 

expiação de suas culpas aos ombros do demônio, e tudo mais que satisfaça o seu “kit 

existencial”.  Continuamos crentes, em busca de favores dos deuses para que nos façam 

ricos, com saúde, e para que nosso time seja campeão. E as divindades?  Onde elas 

estão? Estão à disposição do crente, onde quer que eles melhor entendam que estão. 

Àqueles que crêem em um só deus, monoteísmo; que deus é todo imanente, panteísmo; 

Que existem deuses diversos, Wicca... Vamos ao que interessa: as conclusões. 

 

5. Conclusão. 

A modernidade que nasceu retirando a “religião” do espaço público, com os 

ideais liberais de igualdade, liberdade e fraternidade, imediatamente fechou-se dentro de 

sistemas de burocratização, disciplina e controle. Ao lado da formação do estado-nação 

se dava a necessidade de formação da identidade nacional. A ordem social em que os 

homens se empenharam em construir era uma ordem unificadora. Não importa quão 

diferentes possam ser os membros de uma “nação” em termos de classe, etnia, cor, 

gênero, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural, para fixar a 

pertença de todos a uma mesma família: a nação. Apenas como exemplo de como isso 

era compreendido como indispensável no pensamento moderno Darcy Ribeiro, para 

tentar responder à pergunta “por que o Brasil ainda não deu certo?” atribui em O povo 

brasileiro24 que tal fato se dá porque o Brasil é um país com uma cultura ainda em 

formação, num processo de fusões, assimilações e principalmente, mestiçagem. Para dar 

certo, basta esperar pela unificação das culturas em uma só. E como destino maior 

afirma: “nosso destino é nos unificarmos com todos latino-americanos por nossa 

oposição comum ao mesmo antagonista, que é a América anglo-saxônica, para 

fundarmos, tal como ocorre na comunidade européia, a Nação Latino-Americana 

sonhada por Bolívar”25. O projeto da modernidade, especialmente do estado nacional, 

guarda a ênfase dos projetos religiosos que nasceram no período axial: um futuro 

grandioso, um futuro de salvação, um futuro melhor que o presente. 

A modernidade, então, permitiu aos seus sujeitos exteriorizar seus ideais de 

ordem, o que teve como resultado o próprio estado-nação, com suas diferentes 
                                            
24 RIBEIRO, Darcy. O povo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras. 1995. 
25 Idem. p. 454. 
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construções culturais, sistemas legais, judiciais, administrativos e etc. Diversas formas 

de ordens foram experimentadas pelas sociedades modernas, em busca de uma 

hegemonia típica daquela que outrora se deu com a redução da alteridade e do poder em 

um rei sagrado. Idéias unificadoras e universalizantes talvez tenham atingido seu ápice 

com a guerra fria. Entretanto, aquele projeto de ordem universal e futura que o período 

axial nos trouxe e a modernidade se esforçou em realizar, parece ter sido abandonado. 

Vejamos os fragmentos a seguir: 

 
A nossa sociedade “moderna tardia” (Guiddens), “moderna reflexiva” 
(Beck), “surmoderne” (Balandier), ou - como prefiro denominá-la – 
pós-moderna é marcada pelo descrédito, escárnio ou justa desistência 
de muitas ambições (atualmente denegridas como utópicas ou 
condenadas como totalitárias) características da era moderna.26 
 
A sociedade hipermoderna é propriamente aquela que multiplica ao 
infinito as ocasiões de experiência frustrante, ao mesmo tempo que 
deixa de proporcionar os antigos dispositivos “institucionalizados” 
para debelar esse mesmo mal.27 

 

Vivemos um período de transição. Como vimos, há muito abandonamos uma 

ordem recebida pelos deuses a qual deveríamos celebrar e manter. Também, a paciência 

da modernidade parece ter chegado ao fim, e não esperamos mais pelo ressurgimento de 

uma ordem no futuro. A pós-modernidade chega com um ceticismo generalizado: 

ordem? Que ordem? Nas palavras de Guiddens “A percepção de que o ambiente social e 

natural estaria cada vez mais sujeito ao ordenamento racional não se verificou”28. Não 

há mais uma orientação social para o passado, sequer uma orientação para o futuro. Isso 

é resultado da desilusão de um mundo que jamais se alcançaria? 

 
As desilusões, as decepções políticas não explicam tudo: houve 
simultaneamente novas paixões, novos sonhos, novas seduções que se 
manifestaram dia após dia, sem grandiloqüência, é verdade, mas 
onipresentes e afetando o maior número de pessoas. Eis o fenômeno 
que nos modificou: é com a revolução do cotidiano, com as profundas 
convulsões nas aspirações e nos modos de vida estimuladas pelo 
último meio século, que surge a consagração do presente.29 

 

                                            
26 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores. 1998. p. 
195. 
27 LIPOVETSKY. Gilles. A sociedade da decepção. Barueri: Manole. 2007. p. 14. 
28 GUIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores. 2002. p. 33. 
29 LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla. 2004. p. 59 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 23

Vivemos um momento ímpar da superestrutura religiosa. Recapitulando: na era 

primitiva a ordem fora fundada no passado e devia ser mantida, e a alteridade estava 

separada no tempo, mas vinculada no espaço; no período pós-axial a ordem fora perdida 

no passado, mas havia a esperança de reencontrá-la no futuro, e a alteridade por sua vez 

estava separada no espaço, mas unida no tempo; na hipermodernidade a ordem é 

individual e do agora, basta vivê-la, e a alteridade está, segundo a recente teologia 

cristã, na “profundidade” do indivíduo, sutilmente unificada com ele. A alteridade 

parece estar, finalmente, ocupando nosso mesmo tempo e espaço, mas sem deixar de ser 

o vértice do sistema de triangulação que fundamenta a própria sociedade desde a 

primitividade, mas agora com o nome de humanismo. 

Por outro lado, a idéia de ordem não se identifica mais com a idéia de 

estabilidade, homogenização, universalidade. Pluralidade, paradoxalmente, é a nova 

ordem. A modernidade conduziu a sociedade a privilegiar o individuo, sua vida, sua 

liberdade, sua felicidade, ou seja, seu próprio mundo. Tomando emprestadas as palavras 

de Volney Berkenbrock acerca de identidade religiosa na pós-modernidade, 

 
Sociedade é, pois, um guarde-chuva maior que pode abranger ao 
mesmo tempo muitas religiões, sem que isto gere problemas de 
identidade para os indivíduos desta sociedade. Está aí incluído o 
pressuposto de que religião é algo “menor” que o sistema social, que 
ela é uma particularidade dentro de uma sociedade e, assim sendo, 
não mais diz respeito ao todo do tecido social.30 

 

Ora, se a sociedade era o mundo (ordem) em si, em seguida passa a ser um 

mundo de transição, expectativa de ordem, agora como descrever o binômio sociedade e 

ordem na pós-modernidade? Seguindo o fluxo histórico das inversões. Na primitividade 

a ordem estava sobre a sociedade. A sociedade se colocava em posição de obediência, 

submissão, às normas fundadoras. O espaço temporal entre período axial e modernidade 

foi o tempo de fermentação e inversão do processo. A ordem, melhor, as ordens, é que 

estão submetidas. Não há mais um macrossitema formador de mundo e de identidades 

em uma sociedade, há um balcão de possibilidades. Decaem macrossistemas rígidos de 

formação de mundos, surgem identidades múltiplas, fluidas, montagens de “kits 

existenciais”. Os indivíduos se legitimam socialmente como sujeitos de direito capazes 

                                            
30 BERKENBROCK, V. J. Perspectivas e desafios para a evangelização na América Latina: constatações a partir do outro 
lado. In:PIVA, Elói Dionísio (org). Evangelização – legado e perspectivas na América Latina e no caribe. Petrópolis: Vozes, 
2007. p. 229-230. 
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de criarem mundos, suas ordens de maneira que melhor lhe aprouverem. Minorias se 

legitimam socialmente a “reviver” um mundo primitivo, algo como voltar a andar nu 

pelo bosque, finalmente viver o resgate da ordem primitiva. Se há um macrossistema, 

fruto daquele mesmo dispositivo que fundamentou a sociedade em algum lugar perdido 

na história, a esse, hoje, repetimos, damos o nome de humanismo, palavra que, aqui, na 

hipermodernidade contém o máximo valor, que permite, legitima e protege a 

coexistência de singularidades.  

É, talvez, efeito do processo democrático. Não há mais dúvidas que a 

legitimidade de todo e qualquer poder é precária. No ocidente já não se admite o 

exercício de poder que não tenha como fundamento o próprio poder social.  Temos, 

assim, um processo de retorno às origens, de devolução do poder. Antes, reduzido na 

figura de um rei, ou uma instituição, o poder passa a ser retomado pelo meio social. As 

instituições, finalmente, perdem calorias e se tornam detentoras precárias do poder 

social. Não detêm mais o fundamento do poder, mas o tomam emprestado.  

A hipermodernidade não dá remate àquilo que chamamos de modernidade 

simplesmente, mas vê transformado o modo de pensar unificador, disciplinador, 

equalizador, da velha modernidade.  Nesse passo seguinte à modernidade, onde a ética 

democrática nada exclui, e a tudo relativiza, “recusa a idéia de que um componente da 

coletividade pudesse possuir uma verdade absoluta que se impusesse ao conjunto”31. 

Talvez o estado continue a ser um “mal necessário”, como sentenciou Wilhelm von 

Humboldt (1767 – 1835) por muito tempo ainda, mantendo sua principal característica: 

a de ser um poder em separado da sociedade, poder esse que abriga o vértice humanista 

que proporciona todas as singularidades nesse novo mundo que se reconhece plural. 

Assim, como Gauchet adverte, a religião perdeu sua função organizadora de outrora, 

mas a paixão pelo invisível continua... 

 
En efecto, hay que tener cuidado de no concluir de la desaparición de 
la función organizadora de la religión su mero y simple declive; (…) 
Las religiones no han acompañado en vano a las sociedades humanas 
a través de la historia. Se apoyan en un núcleo antropológico que no 
tiene razón alguna de desaparecer. Incluso la sociedad de los 
individuos tiende a hacerla en ciertos aspectos más activa. (…) Me 
impresiona la vitalidad de la búsqueda de una experiencia de tipo 

                                            
31 GAUCHET, Marcel. El desencntamiento del mundo: uma historia política de la religión. Madrid: 
Editorial Trotta – Universidad de Granada. 2005. p. 299. (tradução nossa) 
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místico en nuestro mundo. Los jóvenes ravers en busca de trance no 
saben que son místicos, se reirían mucho si se les dijera eso. La 
pasión de lo invisible nos está lista para apagarse.32 

 

Continuamos a experimentar novos modos de estar-junto-coletivo, embora o 

individualismo hedonista, imediatista seja o meio de experimentação. No mundo atual 

os sofistas voltam a serem lidos e ouvidos e a famosa frase de Protágoras que diz que o 

homem é a medida de todas as coisas faz mais sentido que nunca (ao menos nos últimos 

2500 anos). É na interação do indivíduo com o objeto de sua experiência que as coisas 

adquirem sua natureza e seu valor. O valor das coisas não está mais nos objetos e nas 

instituições, mas no resultado da experiência individual com estas. Assim é a ordem 

hipermoderna: algo que não existe por si, mas uma forma de compreensão, organização 

e valoração subjetiva dos elementos que cercam o indivíduo. O mundo é um ponto-de-

vista. 

É nesse ambiente que prospera a feira de milagres. Sem dúvida alguma a fé tem 

removidos montanhas. Milagres tanto podem ser quebra ou restauração de uma ordem, 

isso não importa no mundo onde o indivíduo é a própria referência de ordem. A ordem 

religiosa não é algo pré-existente ao indivíduo, mas algo a ser continuamente 

experimentado e renovado. Não há promessas inatingíveis. O futuro é vago e sua 

construção depende da ação do indivíduo. Deuses, espíritos, santos, anjos e demônios 

continuam habitando o mundo humano, e continuam sendo importantes elos que 

permitem ao indivíduo dar sentido tanto às coisas simples do cotidiano, quanto aos 

intermináveis assuntos existenciais. 
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