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Resumo:  

A dissertação que se segue pretende explorar duas temáticas essenciais no domínio da 

aprendizagem e transmissão religiosa. Referimo-nos às posturas corporais e à estética 

emocional

 

nos serviços religiosos cristãos. Para tal, esquadrinharemos alguma literatura 

antropológica que, embora escassa, nos ajudará a discuti-las. Articularemos estas duas 

temáticas com o estudo antropológico sobre as emoções e a importância da memória na 

religiosidade cristã, em especial da memória implícita , no processo de aprendizagem das 

posturas corporais nos serviços litúrgicos. Terminaremos esta tese, questionando se será 

defensável falarmos em termos de uma epidemiologia das posturas corporais .    

Palavras-chave: antropologia do cristianismo ; postura corporal; estética emocional ; 

memória implícita; aprendizagem e transmissão religiosa.      

Abstract: 

The dissertation that follows will explore two essential topics in the field of religious 

learning and transmission. We are talking about to body postures and emotional 

aesthetic in christian religious services. To do this, we will research some anthropological 

studies on the emotions and the importance of memory in christian religiosity, in 

particular the implicit memory in the process of learning the body postures in liturgical 

services. We will finish this thesis with a question: whether it is to talk in terms of an 

epidemiology of body postures .   

Key words: anthropology of christianity ; body posture; emotional aesthetic ; implicit 

memory; learning and religious transmission.    
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Capítulo I   

Introdução: 

Os acontecimentos de 11 Setembro em Nova Iorque (2001), Madrid (2004), Londres 

(2005) puseram a temática da religião no topo das agendas das organizações nacionais e 

internacionais. A par deste movimento de interesse em torno da religião e da sua 

importância para questões prementes da actualidade  toda uma literatura sobre religião e 

política, religião e migração, religião e transnacionalidade, religião e globalização, emerge 

nas principais tradições disciplinares  (Blanes, 2008: 20-21).  

Ainda mais elucidativa é a presente campanha presidencial norte-americana, que 

ilustra o quão decisivo é o voto religioso , ou, melhor ainda, o voto evangélico

 

para a 

ascensão de um candidato à Casa Branca . Dito de outro modo, as eleições nos E.U.A 

têm revelado que a religião tem um forte impacto e influência na arena política deste país. 

Porém, podemos observar tal preponderância religiosa em outras sociedades humanas, 

estando a literatura antropológica repleta de estudos que comprovam a relevância da 

religião na nossa mundivivência.  

Neste sentido, estaríamos a falar de religião enquanto perspectiva ou visão do 

mundo , que fornece às pessoas determinados conceitos como: human conception, 

kinship, and the life cycle, to the environment, ideas of human sociality, affinity, and 

exchange, conceptions of and conditions for human dignity, justice, creativity, and 

general well-being (Lambek, 2002: 8). Assim, se quisermos, a religião será the most 

typical and fundamental edifice of human mind (Langer, cit. in Lambek, 2002: 9). É 

nesta direcção argumentativa que Émile Durkheim ([1912] 2002b: 48) encaminha os seus 

postulados, ao advogar que todas as grandes instituições sociais nasceram da religião, e 

que as categorias fundamentais do pensamento e da própria ciência têm origens 

religiosas.  

Nas ciências sociais, em geral, e na antropologia, em especial, deparamo-nos com 

uma série de correlações entre as investigações e os pressupostos religiosos. Neste ponto, 

diríamos que a religião não é uma componente alienígena no processo de produção de 

conhecimento científico, pelo contrário, ela está, muitas vezes, profundamente imbricada 

nos bastidores da produção antropológica. Um destes exemplos flagrantes ocorre nos 

trabalhos etnográficos de Evans-Pritchard que se apropriou de noções e linguagens 
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bíblicas, como as de sacrifício, para entender e apresentar as suas teses sobre a religião 

Nuer. A este respeito, Wendy James alega que, mesmo os antropólogos que 

explicitamente não assumem o recurso à Bíblia como uma fonte, um objecto de estudo 

ou uma inspiração geral  find themselves working with supposedly general terms and 

ideas with ultimately carry a biblical aura (2003: 122). Pensamos que o uso de muitos 

destes termos e ideias cristãs permanecem mais ou menos incólumes até aos dias de hoje 

na arena da antropologia da religião, e fazem parte integrante do léxico que os 

antropólogos, muitas vezes, utilizam nas suas incursões etnográficas.  

Como defende Talal Asad (1993), tudo isto resulta de um longo processo, onde os 

cânones de produção antropológica estavam intimamente ligados a um discurso gerado 

historicamente no seio cristão. Asad, para além de observar que não existe uma definição 

universal de religião, diz que essa definição  is itself the historical product of discursive 

process

 

(Asad, 1993: 29). Consideramos que para muitos dos antropólogos desta fase 

inicial, e para os actuais também, não seria, nas sua análises antropológicas, fácil 

esquivarem-se de conceitos que são parte dos seus backgrounds. Daí que tenham partido de 

muitas concepções e ideias cristãs para universalizar a categoria religião.   

A presente dissertação insere-se no âmbito da antropologia do cristianismo . Esta 

corrente disciplinar pretende preencher uma lacuna visível deixada pela demanda de 

pesquisas sobre a religião dos primitivos , não se atendeu ao facto de o cristianismo estar 

inextrincavelmente ligado a muitas transformações que ocorreriam à escala global. Para 

Fenella Cannell, uma das razões é que there has often been a tendency that Christianity 

is an obvious or know phenomenon that does not require fresh and constantly 

examination (2008: 3).  

Curiosamente, os estudos sobre a religião que antecederam a antropologia 

moderna , ou que coincidem com o seu nascimento, abordaram o impacto das doutrinas 

e concepções cristãs no modus operandi das sociedades Ocidentais, e não só. Sirva-nos de 

exemplo a obra A ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber, onde este 

demonstra que existem  determinadas afinidades electivas

 

entre certas formas de fé 

religiosa e certas formas de ética profissional ([1904] 2004: 83).  Weber, nessa altura, 

chamava a atenção para o facto de existir um parentesco entre pressupostos e ética 

protestante (calvinista) e o desenvolvimento do espírito capitalista.  
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Por sua vez, Marcel Mauss ao examinar a influência do cristianismo na categoria 

de pessoa afirmou certa vez que a nossa própria noção de pessoa humana é ainda 

fundamentalmente a noção cristã

 
([1935] 2003: 392). Contudo, como referimos atrás, as 

preocupações e investidas antropológicas passaram a ser das sociedades, realidades e 

religiões do outro . Esse hiato veio a ser colmatado no período pós-colonial, onde, como 

enfatiza Cannell, antropólogos como Talal Asad e Marshall Sahlins colocaram outra vez o 

cristianismo na agenda disciplinar (2008: 4). Ou seja, moveram-no da periferia, ou de 

uma certa marginalização disciplinar, para o centro e atenção de muitas investigações 

actuais. 

Assim sendo, nesta tese ilustramos como é que, a partir da realidade evangélica 

uma certa visão do mundo

 

é vivenciada1 e como é que determinadas posturas 

corporais e uma específica estética emocional propiciaram a transmissão e perpetuação 

desta religião mundial : o cristianismo. Estes constituem os principais objectivos deste 

trabalho.   

Metodologia:   

A antropologia é conhecida como a disciplina precursora no que respeita ao trabalho de 

terreno 

 

fieldwork. Este é um método considerado imprescindível para qualquer 

antropólogo, levando alguns autores a afirmar que: até certo ponto: sem trabalho de 

campo não há antropologia (Lima e Sarró, 2006: 17).    

Esta tese resulta de um levantamento e problematização teórica, onde se procura 

inventariar um conjunto de temáticas que mostram ser pertinentes na compreensão da 

transmissão e da aprendizagem religiosa. É verdade que daremos algumas pinceladas 

relativas a uma prospecção de terreno que iniciamos em Março do corrente ano, onde 

assistimos a alguns cultos e eventos litúrgicos, porém não concebemos esta dissertação 

como fruto de um trabalho de campo. Por outro lado, é verdade também que as notas de 

campo aquí reportadas foram fulcrais para nos orientar e para avançar com as hipóteses e 

proposições que defendemos. Em resumo, a presente dissertação é o culminar de uma 

investigação teórica com laivos bem pontuais do legado malinowskiano de observação 

participante . Seguidamente, numa abreviada estrutura da tese , explicitaremos 

                                                

 

1 Ver a propósito a secção Oração: um meio para sarar e re-encantar o mundo?  (página 29).   
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detalhadamente como se processou a resenha e discussão teórica das temáticas escolhidas, 

esperando que elas provoquem debate, revisão e inovação teórica (Sanjek, 1996: 196).     

Estrutura da tese: 

O teólogo alemão Rudolf Otto considerou a emoção um mysterium tremendum (Otto 

cit. in Corrigan, 2004: 9). Se é ou não um mistério não o discutiremos aqui, mas 

tomaremos a emoção como uma componente central na religiosidade cristã. Deste modo, 

no segundo capítulo, faremos uma espécie de genealogia sobre a relevância dada na 

antropologia ao estudo das emoções no âmbito da vida religiosa. Para este fim, 

apresentaremos um argumento crítico à teoria de Harvey Whitehouse sobre os modos de 

religiosidade , onde defende que nas religiões ditas imagísticas a emoção é mais intensa 

do que nas doutrinais .  

No terceiro capítulo, a nossa argumentação gira em torno das posturas corporais, 

em especial da genuflexão, que geralmente é entendida como uma posição religiosa e um 

sinónimo de oração. Assim sendo, primeiramente analisaremos a oração como um ritual 

feito para encetar o contacto com a divindade. Porém, como veremos este contacto não é 

imediato, mas antes mediado por um conjunto de condições pré-estabelecidas que 

envolvem sacrifícios físicos ou posturas corporais e determinadas emoções. A Oração 

enquanto ritual será pretexto para uma discussão sobre como o conceito ritual tem sido 

entendido na antropologia desde a sua génese até tempos mais recentes. O segundo 

subcapítulo deste terceiro capítulo, intitulado Oração: um meio para sarar e re-encantar 

o mundo? não é uma inflexão ao que nos propomos aqui, mas antes uma secção 

oportuna que permitirá ilustrar de forma clara como muitas denominações evangélicas, 

entendem hoje o acto de humilhar (ajoelhar) para orar como um meio poderoso para 

transformar o mundo . Muito do que se entende por crescimento à escala global do 

cristianismo passa, entre os movimentos evangélicos, pela ideia do poder da oração. Tendo 

isto em mente aproveitaremos para analisar alguns dados sobre esse crescimento ou re-

encatamento religioso , como propõem alguns autores.   

A partir de Postura corporal e precisões nos rituais passaremos de um plano 

macro para um entendimento de especificidades micro das posturas corporais nos 

rituais religiosos, onde Estética corporal na oração se afigura como uma secção central 

deste capítulo. Já Estética emocional representa uma proposta teórica nossa que visa 
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conceber as emoções experienciadas nos momentos de oração para conversão e 

renovação espiritual , como um mecanismo que concorre para uma real vivência 

espiritual cristã, bem como um meio para adquirir uma virtude cristã-pentecostal axial: o 

espírito quebrantado.  

No último capítulo, sob o título Memória, posturas corporais, aprendizagem e 

transmissão religiosa , tentaremos explorar, à luz dos estudos sobre a memória, como é que 

as posturas corporais são aprendidas e transmitidas. Contudo, na nossa disciplina este 

exercício interpretativo não é unanimemente entendido sob o mesmo ângulo, daí que 

lançaremos um debate em torno da questão da aprendizagem e transmissão religiosa, 

assim como pistas que permitam chegar a um possível modelo interpretativo consensual.                            
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Capítulo II   

2. Para um estudo das emoções na religiosidade cristã   

2.1. Breve resenha sobre os estudos das emoções na antropologia 

Tem havido, nos últimos anos, e no âmbito das ciências sociais, da neurologia e da 

filosofia uma certa floração no que diz respeito aos estudos sobre as emoções. John 

Corrigan (2004:6) apelida este desenvolvimento de pesquisas sobre emoções de 

revolução académica. Porque será? Fazemos esta pergunta, pois, se repararmos com 

alguma acuidade, deparar-nos-emos com uma certa tendência actual de abordagem do 

universalismo . Uma das ideias patentes nestes estudos é: procurar a humanidade , 

através das emoções. Ou seja, como questiona Andrew Tallon (2007: 121), não são as 

emoções que nos tornam humanos? Pelo menos, alguns trabalhos sobre a criação 

psicológica dos robots têm apontado para a ideia de que estes necessitariam das emoções 

para tomarem boas decisões. Aliás, a neurologia tem-se estribado igualmente nesta 

premissa de que as nossas emoções são fundacionais nas decisões que tomamos. Num 

estudo recente, problemático e bastante contestado, a equipa de pesquisa do neurologista 

António Damásio (2007) defendeu que há uma correlação entre a emoção e a moral 

humana . Para estes investigadores, sem as emoções não tomaríamos as escolhas morais 

mais correctas. Quiseram sublinhar que os nossos juízos morais, o nosso pensar e as 

nossas atitudes estão inequivocamente aliadas às nossas emoções. Já na arena cristã, 

alguns teólogos têm sublinhado que a natureza humana de Jesus Cristo foi altamente 

proporcionada pelas emoções que experienciou na sua vida terrena. Isto é, pelo facto de 

ter experimentado o sofrimento, a dor, a ira, as angustia, aborrecimento, compaixão, 

alegria, etc. Voltaremos a este assunto mais tarde.  

No século XVIII, o teólogo Jonatham Edwards afirmara que true religion in great 

part consists in the affections (Edwards cit. in Thagard, 2005: 59). Mais tarde, no limiar 

do século XX, o psicólogo, filósofo e médico William James sublinhara que feeling is the 

deeper source of religion (James cit. in idem). Max Weber refere-se ao carácter 

emocional do metodismo, ao acto sentimental da conversão (Weber, 2004: 127) ou ao 

arranque emocional da conversão (idem: 129). Por seu turno, Georg Simmel (1997: 

108) sublinha que, quanto à questão de crença em Deus, existe uma peculiar mistura da 
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fé, como forma de conhecimento , com os impulsos práticos de sentimentos 

emocionais.  

Recordemos também que Bronislaw Malinowski (1948), em Magic, Science and 

Religion, vira a experiência religiosa sob uma perspectiva emocionalista . Sob a rubrica 

The art of magic and power of faith , Malinowski chama-nos a atenção para os gestos e 

expressões emotivas que decorrem nos rituais performativos, e sublinha que both magic 

and religion arise and function in situations of emotional stress: crises of life, lacunae in 

important pursuits, death and initiation into tribal mysteries, unhappy love and 

unsatisfied hate (Malinowski, 1948: 67). Ultrapassada esta perspectiva de teor 

funcionalista, nos anos oitenta do século passado emergiu um boom de estudos sobre as 

emoções pelas mãos de antropólogas como Michelle Rosaldo (1984), com Toward an 

Anthropology of Self and Feeling , Lila Abu-Lughod (1986), através de Veiled Sentiments: 

honor and poetry in a Bedouin society, ou Catherine Lutz (1988) no seu Unnatural Emotions; 

Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and their Challenge to Western Theory. Ao 

inaugurarem a antropologia das emoções , estas antropólogas imprimiram um cunho 

diferente à forma de pensar questões como as emoções.  

O enfoque que propuseram demarcava-se, e muito, da visão das emoções como 

algo que residia no interior das pessoas, na parte mais recôndita do ser humano, 

considerado como um lugar invisível. Como Lutz argumentara, o significado emocional 

é fundamentalmente estruturado por um particular sistema cultural e um particular meio 

material e social (1988: 3). Portanto, nessa óptica, as emoções emergem da agenda 

social e não são algo pré-cultural, irracional, caótico, natural e feminino, mas antes 

fenómenos cognitivos que dependem do meio cultural e das nossas relações sociais. Em 

suma, as emoções seriam about the ways in which the social world is one in which we are 

involved (Rosaldo, 1984: 143). Esta é a visão construcionista social ou relativista 

extrema , como defendera Whitehouse (2005: 93), que ganhou algum espaço na 

antropologia, mas que não conseguiu construir uma ponte teórica entre as emoções como 

algo que emerge do social e cultural, com os conhecimentos que se têm dos mecanismos 

cognitivos que envolvem as emoções humanas.    

Na neurologia, destaca-se António Damásio (1996; 2003), que tem desenvolvido 

uma área intitulada de neurologia das emoções e dos sentimentos . As suas principais 
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publicações nessa área foram O erro de Descartes: emoção, razão e cérebro humano e Ao 

encontro de Espinosa: as emoções sociais e a neurologia do sentir. Damásio, no O erro de 

Descartes, advertiu, numa perspectiva anticartesiana, que as emoções não devem ser 

reduzidas a uma mera actividade mental do cérebro. Há que acrescentar que vários 

neurologistas, como Damásio, têm defendido que há uma influência da aprendizagem e 

da cultura na construção das emoções. Presentemente, tanto nas ciências sociais, como 

nas neurociências, as emoções não têm vindo a ser tomadas como naturais, essenciais, 

interiores, latentes, mas sim como o produto de uma dialéctica entre a natureza e a 

cultura.  

Uma outra recentíssima corrente antropológica, liderada por Kay Milton, além de 

assumir uma posição próxima aos estudos de Damásio, vem desenvolvendo a noção de 

que  emotions are ecological rather than social phenomena (2005: 31). Para Milton, 

esta noção parece ser uma alternativa para o dilema na abordagem das emoções que 

geralmente são tratadas, ou como um fenómeno biológico, ou como um fenómeno 

social/ cultural. A sua tese não nega a implicação que a interacção social tem na 

aprendizagem das emoções, porém, o conceito que propõe de emoção ecológica tem 

outro sentido e é inspirado em Tim Ingold e J. Gibson. Este último desenvolvera o 

conceito de percepção directa , onde se describe how humans and other organisms 

receive information through their direct engagement with their environment, and argued 

that direct perception, unmediated by cultural construction, is sufficient for us to know 

the world 

 

not to interpret it, or reflect on it, but to know it in some way and to some 

degree (idem: 32).  

Baseando-se neste conceito de percepção directa , a premissa de Milton assenta 

na ideia de que os mechanisms that connect us with that environment must exist 

independently of social interaction, other we would not be capable of engaging with our 

social environment (idem: 35). Para ela, tal como a percepção é um processo ecológico, as 

emoções are ecological phenomena that link us to our environments and enable us to 

learn from them, to be a genuine alternative to both biological and constructionists 

approaches (idem: 37). Em suma, Milton não assume as emoções como inatas ou 

naturais, advoga que a percepção das coisas e as próprias emoções não necessitam de uma 

mediação sociocultural, afirmando que, elas são forjadas na relação do ser humano com o 

seu meio ambiente. No fundo, ela remete-nos para as emoções como algo pré-cultural, 
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não no sentido de pré-cultural que as antropólogas da década de 1980 refutaram, mas 

numa concepção de índole ecológica , que emerge da dialéctica homem-meio ambiente. 

Porém, na dissertação que apresentamos, faremos uma incursão a um terreno recente e 

desafiador, na arena antropologia da religião, que se debruça sobre a relevância das 

emoções na religiosidade, tanto a nível dos cultos rituais, como na própria transmissão 

religiosa. Para este estudo consideramos as correntes teóricas acima elencadas e tomamo-

las como pistas para possíveis respostas às hipóteses que aqui apresentamos.  

2.2. A intensidade emocional como alavanca dos modos de religiosidade  

Para explorarmos o quão significativo e determinante são as emoções para a religiosidade, 

ancoramos a nossa discussão nos Modos de Religiosidade do antropólogo cognitivista 

Harvey Whitehouse. Porque o fazemos? Porque a essência deste modelo teórico reside na 

relevância da componente emocional na religiosidade. O próprio Whitehouse assume isto 

quando escreve: at the root of all such dichotomous models is a recognition that some 

practices are very intense emotionally; they may be rarely performed and highly 

stimulating (e.g., involving altered states of consciousness or terrible ordeals and tortures); 

they tend to trigger a lasting sense of revelation and to produce powerful bonds between 

small groups of ritual participants (2004a: 63).  Aqui o autor refere-se ao modo imagístico, 

que, segundo ele, está presente nos cultos e tradições regionalmente fragmentados, ou 

seja, em contextos de pequena escala, como nas tradições e crenças melanésias, 

principalmente antes do contacto com o Ocidente. Neste modo de religiosidade, as 

revelações religiosas são feitas através de uma acção colectiva esporádica, a transmissão 

religiosa é feita através de coreografias e performances rituais colectivas, há uma evocação 

imagética icónica multivocal e uma estimulação intensa das emoções e sensações 

(Whitehouse, 2000: 1).  

Por outro lado, argumenta Whitehouse certain other forms of religious activity 

tend to be much less stimulating: they may be highly repetitive or routinized , conducted 

in a relatively calm and sober atmosphere; such practices are often accompanied by the 

transmission of complex theology and doctrine and tend to mark out large religious 

communities composed of people who cannot possibly all know each other (certainly not 

in any intimate way) (2004a: 63-64). Este é o modo doutrinal, que, de acordo com 

Whitehouse, pode ser observado em muitas regiões e religiões do mundo, nas quais as 

revelações são codificadas como um corpo de doutrinas transmitidas através de formas 
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rotinizadas de culto, produzindo comunidades amplas e anónimas (Whitehouse, 2000: 1). 

As igrejas cristãs são um bom exemplo.  

Portanto, tendo em conta as afirmações de Whitehouse, concluímos que esse 

modelo dicotómico se encontra arraigado na ideia de que certas religiões seriam mais 

emotivas que outras. Em que medida poderíamos considerar certas práticas religiosas 

mais intensas emocionalmente que outras? Este é o principal objectivo a ser discutido 

neste capítulo. Voltaremos a essa questão posteriormente. Entretanto, atemos por 

instantes ao caixilho teórico dos modos de religiosidade .  

Primeiramente, Whitehouse tenta nos mostrar que os modelos dicotómicos que 

ele descreve não representam um território inaudito nas ciências sociais. Ele elucida-nos, 

recorrendo a várias outras dicotomias religiosas elaboradas por estudiosos como Max 

Weber, Ruth Benedict, Ernest Gellner, Jack Goody, Victor Turner, Ioan M. Lewis, 

Richard Webner ou Fredrick Barth (Whitehouse, 2004a: 63). Segundo a nossa visão, 

quer estas dicotomias quer a de Whitehouse oscilam entre religiões sem escrita e com 

escrita , entre o enlevo e a sobriedade , entre o espontâneo e o metódico , em 

suma, entre as religiões de recorte imagético e as de carácter doutrinário . Estes 

autores ter-se-iam inspirado na possibilidade do modo imagístico remontar à era do 

Paleolítico Superior2, e do modo doutrinal ter surgido talvez bem mais tarde, com a 

emergência da escrita (Peel, 2004: 13) ou ter sido estabelecido primeiramente na 

Mesopotâmia depois de 6000 AC (Laidlaw, 2004: 8).   

Para mais, a dicotomia apresentada por Whitehouse remete-nos para outras 

dicotomias que foram amplamente exploradas na sociologia da religião por Max Weber 

e Émile Durkheim. No entanto, o que move Whitehouse não é o carácter global da 

variação religiosa, tal como foi debatida nestas dicotomias sociológicas, mas o conteúdo 

da religião: what they are about or their orientation to life and the world (idem: 11). O 

que se verificou na sociologia da religião foi que esta se preocupava em demasia com a 

problemática da doutrina e da organização, bem como as relações entre ambas. Por seu 

turno, Whitehouse abdica destes pressupostos teóricos, do conteúdo das doutrinas e 

organizações, e avança para o âmago daquilo que ele considera ser central: the way in 

                                                

 

2Recordemos que Durkheim ao caracterizar as formas de religião em geral considerou a religião da Idade 
da Pedra como sendo marcadamente imagística (Peel, 2004: 14).      
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which the core revelation of a movement is encoded and transmitted (idem). Por outras 

palavras, a preocupação deste antropólogo é reflectir sobre aquilo que as religiões têm de 

fazer ou ser para sobreviverem ou se perpetuarem. É neste âmbito de discussão que 

mecanismos cognitivos como a memória surgem como um instrumento essencial na 

transmissão religiosa. Voltaremos falar sobre a memória no segundo capítulo.  

Para Whitehouse, os modos de religiosidade constituem tendências para 

padrões particulares de codificação, transmissão, processamento cognitivo e associação 

política (Whitehouse, 2000: 1). Partindo destes modos , Whitehouse pretende estudar 

a prática religiosa, a através de um modelo de compreensão que tem por objectivo 

examinar a religiosidade através do trabalho etnográfico, em conexão com o estudo das 

ciências cognitivas. Porém, tal relação nem sempre é pacífica, como veremos ao longo 

desta dissertação, pois apresenta limitações e aparentes incompatibilidades.  

Na verdade, este modelo não se define como um conceito generalista e universal 

em que os etnógrafos se possam inspirar nas suas investigações. Mesmo que isto 

acontecesse Whitehouse poderia amparar-se em Claude Lévi-Strauss, quando observa:  

Quanto ao método comparativo, não consiste, como tenho dito com frequência, em 

comparar primeiro e generalizar em seguida. Ao contrário do que muitas vezes pensamos, 

é a generalização que estabelece e torna possível a comparação. Diante de uma 

pluralidade de experiências, começamos por procurar em que nível é conveniente que nos 

coloquemos para os fatos observados e descritos sejam mutuamente conversíveis. E é 

somente quando conseguimos formulá-los numa língua comum, e graças a esse 

aprofundamento prévio, que a comparação se torna legítima (Lévi-Strauss, 2005: 182).   

De qualquer forma, alguns autores, em Ritual and Memory: toward a Comparative 

Anthropology of Religion, uma colectânea organizada por H. Whitehouse e James Laidlaw, 

onde se procuram testar os modos de religiosidade em vários contextos regionais, 

defendem que este modelo teórico apresenta-se mais como um instrumento conceptual, 

um tipo ideal para uma descrição precisa e para uma análise de casos particulares, do 

que propriamente um conceito geral e estanque sobre o estudo religioso. Como nota J. D. 

Y. Peel, a intenção de Whitehouse é centrípeta , na medida em que procura testar e 

refinar a sua teoria a partir de estudos locais (Peel, 2004: 11). Alguns dos textos deste livro 

aventaram a proposta dos modos de religiosidade como um modelo flexível aos 

contextos regionais, uma vez que moldam são moldados pelos materiais empíricos 

recolhidos. De acordo com Whitehouse, apesar das observações feitas a essa teoria, as 
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ideias centrais mantêm-se mais ou menos intactas (Whitesouse, 2004b: 203), no trabalho 

de terreno e nas evidências etnográficas destes autores. 

Maurice Bloch, no seu artigo Ritual and Deference confessa ser um 

simpatizante da ambição e do empreendimento teórico de Whitehouse (Bloch, 2004: 65). 

Refere, ter, não obstante, algumas dificuldades com esta teoria, pois, recorrendo estudo 

de Whitehouse sobre a iniciação entre os Merina de Madagáscar, depara-se com um 

problema de distinção dos modos, já que aí se põe em questão se esse ritual se insere no 

modo imagístico ou doutrinal . Dir-se-ia logo à primeira vista que se insere no modo 

imagístico , mas, observa Bloch, num segundo olhar, muitos aspectos desse ritual 

iniciático denotam um lado doutrinal (idem).  

2.2.1. Cotejando os modos de religiosidade

 

Whitehouse defende que esta teoria traz uma série de soluções para alguns problemas 

existentes, mas, em muitos casos, abre outros (Whitehouse, 2004b: 187). E, de facto, 

abre. Na nossa opinião, a cesura entre o imagístico e o doutrinal levanta muitas 

questões pois, se observarmos com alguma atenção, alguns aspectos psicobiológicos 

apresentados por Whitehouse como pertencendo ao lado imagístico podem ser 

igualmente encontrados no doutrinal e vice-versa.3 Já alguns aspectos sociopolíticos que 

ele coloca em ambos os lados parecem partir de uma análise a-histórica. Para ilustrarmos 

melhor essa análise exibiremos de seguida o quadro em que Whitehouse contrapõe os 

dois modos:   

Variable Doctrinal Imagistic 
Psychological Features   

1. Transmissive frequency High Low 

2. Level of arousal  Low  High  

3. Principal memory system  Semantic schemas and 
implicit scripts  

Episodic/flashbulb 
memory 

4. Ritual memory  Learned/acquired  Internally generated  

5. Techniques of revelation Rhetoric, logical Iconicity, multivocality 

                                                

 

3Curiosamente é o próprio Whitehouse a assumir que: anybody who has studied a particular religious 
tradition in any detail will know that religions are neither doctrinal nor imagistic in terms of the features 
identified in my model. In some cases, a religious tradition that incorporates all the elements of the 
doctrinal mode also exhibits some of the features of the imagistic mode (Whitehouse, 2004a: 75).  
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integration, narrative  and multivalence  

Sociopolitical Features   

6. Social cohesion Diffuse Intense 

7. Leadership  Dynamic Passive/absent 

8. Inclusivity/exclusivity  Inclusive  Slow, inefficient  

9. Spread  Rapid, efficient  Slow, inefficient  

10. Scale  Large scale  Small scale  

11. Degree of uniformity  High  Low  

12. Structure  Centralized  Noncentralized 

Quadro Nº1. Contrasting Modes of Religiosity (Whitehouse, 2004a:  74)     

Comecemos a nossa discussão pelos aspectos sociopolíticos. Whitehouse alega que 

the high arousal involved in the imagistic mode tends to produce emotional bonds 

between participants. In other words, there is intense social cohesion (idem: 73). Esta é 

indubitavelmente uma máxima durkheimiana. Em primeiro lugar, diríamos que a 

influência da excitação emocional na intensificação da coesão social não é uma 

característica confinada só à religiosidade ou às religiões ditas tradicionais/ primitivas . 

Ela é transversal a todas as actividades humanas. Émile Durkheim (2002a: 220-221) 

exemplifica estes factos quando se refere à efervescência gerada nas épocas revolucionárias 

ou criadoras. Sirvam de exemplos determinados períodos históricos, como o das 

Cruzadas, da Revolução Francesa, ou dos Movimentos de Libertação Nacional em África. 

Nas claques desportivas, nas praxes académicas, nos grupos associativos, nos encontros e 

acampamentos juvenis a efusão, a excitação emocional contribui, sem dúvida, para uma 

forte coesão de grupo. Nestes momentos, uma hiperexcitação pode ser decisiva para a 

coesão e compromisso colectivo. Whitehouse considera a coesão social intensa no modo 

imagístico e difusa no modo doutrinal. No nosso entender, esta herança durkheimiana, que 

apesar de localizar a efervescência noutras áreas, vê na mundivivência do primitivo 

australiano uma excitação mais acentuada. Daremos conta disso de uma forma mais clara 

quando abordarmos os aspectos psicobiológicos.  

Um dos aspectos sociopolíticos mais problemáticos do quadro acima exposto é: a 

difusão. Como referimos anteriormente, este aspecto não tem em conta o legado histórico.  
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Ou seja, Whitehouse sonega a poderosa ressonância que o impacto do 

colonialismo e da missionização tiveram nessas sociedades que albergam religiões de 

recorte imagístico . Para uma análise mais cuidada sobre a rapidez e eficiência das 

religiões doutrinais não se devem descurar as relações de poder estabelecidas no 

processo histórico da expansão europeia e a íntima ligação das administrações coloniais 

com as missões católicas. Na realidade, em muitos contextos, a Igreja Católica tornou-se 

um instrumento fundamental para justificar a dominação colonial

 

(Honwana, 2003: 

136). Consequentemente, se a difusão for exígua ou ineficiente, por alguns dos motivos 

que aqui apontamos, não se pode esperar que no modo imagístico tenhamos 

comunidades religiosas de larga escala. Contudo, associar modo imagístico a pequena 

escala não é algo que se possa fazer de modo linear, nem tão pouco ser tomado como um 

fenómeno global, pois ao lermos a etnografia de Alcinda Honwana vemos que, no caso 

moçambicano, muitas pessoas que aderiram ao protestantismo e catolicismo (doutrinal) 

nunca deixaram de frequentar ou praticar as suas crenças tradicionais (imagístico).4Esta 

autora salienta que essas pessoas preservaram uma filosofia religiosa dupla (idem: 145).  

No que concerne ao último item sociopolítico (structure), Durkheim mostra-nos 

nos seus estudos sobre as sociedades australianas, que estas dividem o ano em duas fases. 

Numa época do ano a população dispersa-se indo à pesca e à caça, procurando os 

alimentos para a sobrevivência, e numa outra época as pessoas concentram-se em 

determinados locais durante dias ou meses. É neste período que se encontram para as 

cerimónias religiosas. A ocorrência de tal dispersão

 

nestes meios talvez ajude a explicar 

a não-centralidade nas comunidades cuja religiosidade se aproxima do modo imagístico .    

Passemos aos aspectos psicobiológicos. Como referimos acima, o nível de 

excitação emocional é a característica que distingue os modos de religiosidade . Os 

dados do quadro nº1 (vide pp. 14-15) relevam-nos que no modo imagístico a 

emocionalidade é mais intensa . Este é um legado durkheimiano indubitavelmente. 

Podemos constatar isto quando ele reporta os exacerbados estados emocionais das 

sociedades australianas:  

Como as faculdades emotivas e passionais do primitivo só imperfeitamente se encontra 

submetidas ao controlo da sua razão e da sua vontade, é com facilidade que ele perde o 

                                                

 

4 Importa reter também, que muitos militantes do partido então no poder em Moçambique, a FRELIMO, 
embora se identificassem com os novos valores ideológicos vigentes (marxista-leninista), continuaram 
profundamente ligados às crenças e práticas tradicionais (Honwana, 2003: 173).   
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domínio de si. Basta um acontecimento de alguma importância para o pôr de pronto 

eufórico. Recebe uma notícia feliz? Ei-lo em transportes de entusiasmo, caso contrário, 

vemo-lo correr por aqui e por ali como louco, entregar-se a toda a espécie de movimentos 

desordenados, gritar, uivar, apanhar a poeira do chão, atirá-la em todas as direcções, 

morde-se, brandir as suas armas com um ar de furor, etc. Ora, o simples facto da 

aglomeração age como excitante excepcionalmente poderoso, pois uma vez reunidos os 

indivíduos, desprende-se da sua concentração uma espécie de electricidade que depressa 

os arrebata a um grau extraordinário de exaltação (2002a: 225).    

Mais, Durkheim viu na emocionalidade do primitivo australiano a génese da 

própria religião:  

É, portanto, nestes meios sociais efervescentes e desta efervescência ela própria que parece 

ter nascido a ideia religiosa, e o que tende a confirmar que é mesmo essa a sua origem é o 

facto de, na Austrália, a actividade propriamente religiosa se concentrar quase por 

completo nos momentos em que estas assembleias se realizam. É certo que não há povo 

em que as grandes solenidades do culto não sejam mais ou menos periódicas, mas, nas 

sociedades mais avançadas, não há, por assim dizer, um dia em que não se enderece aos 

deuses alguma prestação ritual. Na Austrália, pelo contrário, fora das festas do clã e da 

tribo, o tempo é quase inteiramente preenchido por funções laicas e profanas (2002a: 

228).  

Partindo deste comentário de Durkheim podemos sublinhar duas características 

centrais e bem vincadas na teoria de Whitehouse: em primeiro lugar, a repetição e 

redundância dos rituais entre as sociedades modernas , avançadas , com escrita no 

modo doutrinal etc., segundo, a intermitência dos rituais e excitação emocional, 

característico do modo imagístico, é observável, segundo este antropólogo, nas sociedades 

tradicionais e sem escrita . Embora Whitehouse considere a repetição e a excitação 

emocional como dois mecanismos proeminentemente implementados no processo de 

transmissão cultural (2005: 94), desempenhando um papel preponderante no ritual, 

advoga que estes são um pouco como água e óleo: não se misturam (idem: 95). Para este 

antropólogo, a frequency varies inversely with arousal  (idem). Ou seja, rituais realizados 

amiúde apresentam uma baixa intensidade emocional, e os que são executados raramente 

contam com uma alta excitação emocional. Um dos argumentos de Whitehouse é que 

rituais frequentemente repetidos perdem as suas qualidades (autenticidade), entusiasmo e 

vigor. Já os que são raramente realizados mantém aceso o significado, pois a efervescência 

ritualista que os caracteriza poderá deixar marcas indeléveis na memória dos seus 
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performers. Daí este autor defender a ideia da existência de uma bifurcação nas práticas 

religiosas. No primeiro caso, teríamos religiões de cunho doutrinal, como as cristãs, e no 

segundo, afigurar-se-iam religiões imagísticas, cujas práticas podem ser patenteadas, por 

exemplo, nos rituais de iniciação masculina.  

Posto isto, passemos à sumarização dos perfis dos dois modos sugeridos por 

Whitehouse: o modo doutrinal é realizado num ambiente sóbrio, calmo e as suas práticas 

são acompanhadas pela transmissão de complexas doutrinas. É pouco estimulante e 

altamente repetitivo ou rotinizado . Segundo Whitehouse, é aqui que reside um dos 

seus principais problemas: a repetição maçadora dos cultos que, em parte, pode reduzir a 

motivação dos seus participantes, o que se tornaria uma componente ameaçadora para 

essas religiões. Whitehouse chamou este fenómeno de efeito de tédio (2004a: 66). Este 

é claramente, na nossa óptica, uma proposição teórica discutível e problemática. Por sua 

vez, o modo imagístico é altamente estimulante e emotivo como pode ser observado em 

rituais que Whitehouse rotula de ritos de terror , como os rituais de iniciação 

masculina.5  

2.3. Rites of terror ? 

Whitehouse em Rites of Terror: emotion, metaphor and memory in Melanesian 

initiation cults , advoga que o terror é uma componente integral da experiência religiosa 

em muitas sociedades da Papua Nova Guiné (1996: 3). Neste artigo, ele explora um 

conjunto de teorias acerca da importância do trauma no ritual e argumenta que estas 

teorias remetem para processos afectivos e cognitivos, vinculados Aos rituais 

performativos. Nesse sentido, ele propõe uma nova abordagem baseada no que denomina 

de flashbulb memory 6, que penetra mais profundamente nas experiências religiosas 

                                                

 

5A influência teórica de Whitehouse provém também de Edward B. Tylor. Este último afirmara: Again, the 
intellectual rather than the emotional side of religion has here been kept in view. Even in the live of the 
rudest savage, religious belief is associated with intense emotion, whit awful reverence, whit agonizing 
terror, with rapt ecstasy when sense and thought utterly transcend the common level of daily life (2002 
[1871]: 31).   

6De acordo com Whitehouse, este termo is used to describe exceptionally vivid and detailed memories of 
specific episodes which appear to have a canonical structure

 

(Whitehouse, 2000: 119). Um dos exemplos 
que ele apresenta para um fenómeno de flashbulb é a representação detalhada que as pessoas têm ou 
aprenderam acerca do assassinato do ex-presidente dos E.U.A John F. Kennedy.  
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engendradas no ritual traumático , e também na sua relação com certos padrões 

recorrentes de associação política nos sistemas de iniciação (idem).  

Whitehouse, ao examinar os ritos iniciáticos da Nova Guiné, como os dos 

Baktaman - estudados por Fredrick Barth - Sambia ou Orokaiva, defende que estes rituais 

são emocionalmente intensos e traumáticos. E é esta combinação da crise cognitiva e 

emocional que produz o efeito mnemónico distintivo. Por último, ele sugere que os ritos 

de terror podem ser uma parte de um conjunto de processos sociológicos e psicológicos, 

através dos quais dimensões conceptuais, sentimentos e lembranças são conectados à 

escala, estrutura e ethos político de determinados grupos sociais (idem: 713).  

Esta abordagem de Whitehouse remete-nos, em parte, para a tradição 

durkheimiana que defende que a eficácia do ritual repousa em processos psicológicos 

producentes de efeitos transformativos na consciência dos indivíduos. Uma etnografia 

que se aproxima às ideias avançadas aqui por Whitehouse é a de Suzette Heald (1982) 

sobre o ritual de iniciação masculina entre os Gisu da Uganda. Esse ritual é pautado por 

uma intensa experiência emocional. O clímax deste ritual é o imbalu, uma prova de 

masculinidade , em que os iniciandos no momento do corte e remoção do prepúcio 

demonstram a sua coragem ao suportar a dor. Segundo a autora, esse acto, 

eminentemente emocional, tem uma dimensão profundamente transformativa no âmbito 

psicológico do jovem iniciando.  

Ora, os ritos de terror levantam algumas questões que consideramos ser 

pertinentes, tais como: até que ponto podemos considerar os ritos iniciáticos como ritos 

de terror ? Se estes ocorressem frequentemente seriam rituais de baixa intencionalidade 

emocional? Porquê considerar os prolongados jejuns, penitências, a auto-flagelação no 

Opus Dei, a crucificação nas Filipinas por altura da Semana Santa, as procissões de joelhos 

no Santuário de Fátima e da Rainha Santa Isabel, nas festas de Coimbra, como actos de 

fé e não como rituais traumáticos ? 

Brad Shore salienta que o ajuste da unidade psíquica à diversidade cultural é um 

dos grandes desafios para o antropólogo cultural (1996:16). Como se sabe, a estrutura 

biológica humana não nos fornece uma estrutura cognitiva comum. O nosso cérebro é 

fluído e de uma plasticidade incomensurável. Por esta razão, a nossa estrutura biológica 

não é comparável ao hardware de um computador. Ou seja, a nossa estrutura cognitiva 
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é moldável, adaptável e pode ser reprogramada ao longo da vida. Dito doutro modo, o 

meio social molda a nossa estrutura cognitiva. Esta visão antropológica não é recente, 

remontando a Lévy-Bruhl e Lévi-Strauss. Deste modo, avaliar os rituais de iniciação como 

ritos de terror poderá ser um juízo temerário, pois a concepção que diferentes povos 

têm de violência no ritual religioso poderá não ser igual.  

Honwana no seu estudo sobre as instituições religiosas tradicionais moçambicanas 

subscreve as visões de Tambiah e Lloyd, quando estes defendem a ideia de que 

indivíduos, grupos ou culturas diferentes apresentam formas diferentes (e significativas) 

de raciocínio para expressar crenças ou pensamentos (2003: 237). Não queremos aqui 

dirimir a dimensão sociopolítica, as relações de poder e as hierarquias estabelecidas, 

subjacentes aos rituais de iniciação, porém, estes devem ser compreendidos não a partir 

de uma hipotética lógica universal que delibera se um ritual de iniciação é ou não um 

rito de terror , mas à luz das lógicas e racionalidades locais de cada cultura, pois o meio 

social, cultural e religioso molda a nossa estrutura cognitiva. Esta é, sem dúvida, uma 

questão complexa e na nossa disciplina, talvez, ainda não tenhamos conseguido 

estabelecer argumentos conciliatórios entre a visão relativista e a racionalista que se 

baseia nas ciências cognitivas.     

No nosso entender, Harvey Whitehouse, apesar de nos apresentar um modelo, em 

parte, plausível para aplicarmos nas nossas pesquisas, não conseguiu eximir-se, nas suas 

análises, das velhas e, ainda actuais, dicotomias razão versus emoção, cultura versus 

natureza, acabando por relançá-las e reificá-las.  

O que propomos aqui é que razão e emoção são duas faces da mesma moeda, e como 

tal, os estudos sobre a componente emocional na religiosidade deverão atender a essa 

indissociável relação, e nunca tentar fragmentá-la. Como veremos no segundo capítulo a 

emoção é, em algumas igrejas evangélicas, uma componente indispensável nos rituais de 

renovação espiritual . Brian Malley (2004), nos seus estudos sobre as igrejas cristãs 

evangélicas norte-americanas enfatiza o facto de que se poderem verificar intensas 

experiências emocionais nestes ritos. Este é um dos objectivos e desafios que propomos 

para esta tese: mostrar que a emoção é parte integrante de qualquer tendência religiosa, 

seja ela doutrinal ou imagística .      
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Capítulo III 

3. Ritual, memória, posturas corporais e estética emocional   

3.1 A Oração enquanto Ritual  

Se eu quiser falar com Deus7    

Se eu quiser falar com Deus   
Tenho que ficar a sós  
Tenho que pagar a luz 
Tenho que calar a voz 
Tenho que encontrar a paz 
Tenho que folgar os nós  
Dos sapatos, da gravata 
Dos desejos, dos receios 
Tenho que esquecer a data 
Tenho que perder a conta 
Tenho que ter mãos vazias 
Ter a alma e o corpo nus 
Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que aceitar a dor 
Tenho que comer o pão 
Que o diabo amassou 
Tenho que virar um cão 
Tenho que lamber o chão 
Dos palácios, dos castelos suntuósos do 
meu sonho 
Tenho que viver tristonho  
Tenho que me achar medonho  
E apesar de um mal tamanho  
Alegrar meu coração  
Se eu quiser falar com Deus  
Tenho que me aventurar 
Tenho que subir aos céus 
Sem cordas prá segurar 
Tenho que dizer adeus  
Dar as costas caminhar decidido 
Pela estrada, ao pisar vai dar em nada, 
nada, nada, nada, nada, nada, nada, 
nada, nada, nada, nada, nada, nada 
Do que eu pensava encontrar.  

Gilberto Gil  

Este poema-canção do músico, e ex-ministro da cultura brasileira, Gilberto Gil é-nos assaz 

eloquente da forma como são definidos os requisitos preambulares para o contacto com o 

                                                

 

7 Letra extraída do disco de Gilberto Gil: A gente precisa ver o luar de 1981.   
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divino. Obviamente que um crente evangélico não subscreveria de todo alguns dos versos 

dessa canção. Todavia, ela remete-nos para um conjunto de posturas e sacrifícios 

corporais, emoções, pré-disposições e certas abnegações pressupostas como necessárias 

para se falar com Deus . Por vezes, como nos elucida o poema, um pré-requisito poderá 

ser penoso, pois implica um flébil jeito de estar , uma certa metamorfose psíquica e 

corporal, ou leva a um esforço ciclópico para se aceder à divindade. Mais adiante 

cotejaremos, esta música com uma canção evangélica sobre a oração e com alguns 

versículos bíblicos, onde nos depararemos com algumas similitudes.  

Outro aspecto a assinalar é que Se eu quiser falar com Deus nos lança ao 

encontro de Ludwig Wittgenstein (2002: 89) e à ideia que ele quis trazer a discussão: We 

could almost say, man is a ceremonious animal . Como observou Wittgenstein, esta frase 

é, em parte falsa, mas there is also something in it (idem). De facto, o homem pode ser 

apodado como um animal cerimonioso , mas esta apreciação extravasa o campo 

religioso, pois a ceremonialidade humana não está confinada somente ao seu background 

religioso. Esta questão remete-nos também para o conceito de ritual, já muito debatido 

por antropólogos como Max Gluckman (1975), Clifford Geertz (1978), Jack Goody 

(1961), entre muitos outros. Porém, como nos alerta Fiona Bowie (2007) a abordagem do 

ritual como algo que vai além da arena religiosa, ou como uma comunicação simbólica é 

relativamente recente. Senão vejamos: esta antropóloga, recorrendo à Encyclopaedia 

Britannica (1771), mostra-nos que o ritual era definido como a book directing the order 

and manner to be observed in celebrating religious ceremonies, and performing divine 

service in a particular church, diocese, order of the like (cit. in Bowie, 2000: 155).  

Portanto, nessa época ritual era concebido como algo estritamente religioso, ou seja, o 

ritual circunscrever-se-ia exclusivamente aos actos ou serviços litúrgicos.  

Talal Asad (1993), num outro estudo sobre o conceito ritual, tomando como 

esteio as definições dadas na Encyclopaedia Britannica, examina minuciosamente as várias 

entradas sobre esse conceito desde primeira edição desta enciclopédia, publicada em 

Edimburgo em 1771, até 1910. Na primeira edição o conceito ritual tem uma definição 

muito abreviada, já na terceira edição de 1797, a definição é expandida para incluir, por 

analogia, uma referência à observância religiosa no mundo clássico (1993:56).8 Esta 

                                                

 

8 Na primeira edição também há uma outra ideia do ritual, que é marginalizada na edição de 1910: a do 
ritual como um manual (Asad, 1993: 58).  
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edição contém também a entrada rite definido como algo que denotes the particular 

manner of celebrating divine service, in this or that contry  (idem). Asad refere que os dois 

termos, ritual e rite, são, simultaneamente, distintas e complementares (idem).9 Este 

antropólogo esclarece ainda que estas entradas são repetidas nas sucessivas edições até a 

sétima edição de 1852, sendo que depois desta data, e até à 11ª edição de 1910, não existe 

referência a rite e a ritual . Na edição de 1910, aparecem, então, depois de uma nota 

introdutória, novas entradas organizadas em cinco longas colunas, divididas nas seguintes 

subsecções: The Magical Element in Ritual , The Interpretatio of Ritual , Chages in 

Ritual , The Classification of Ritual e Negatives Rites , sendo que estes artigos são 

suportados por uma substancial bibliografia que contém referências a trabalhos de Tylor, 

Frazer, Robertson Smith, Hubert e Mauss, bem como a etnografias desenvolvidas por 

Spencer, Gillen e por Cushing (idem). Asad diz-nos ainda: this emphasis on ritual as 

symbolic behavior that is not necessarily religious is entirely modern, although some 

other notions are not (idem: 57). Ele reflecte também sobre a forma antropólogos como 

Malinowski, Radcliffe-Brown, E. Leach ou V. Turner conceberam, ritual enquanto 

conceito, e conclui dizendo que all of them regard ritual as essentially a species of 

representational behavior, present in every culture 

 

typically as part of its magic or 

religion 

 

and identifiable by the ethnographer prior to its meaning and effect being 

determined  (idem: 60).  

É interessante depararmo-nos com toda uma tradição antropológica que teve 

alguma preocupação em descodificar os símbolos na prática etnográfica, o que não 

sendo uma preocupação nova, como salientou Asad, mas desempenhou um novo papel 

na reestruturação do conceito de ritual apropriado e desenvolvido desde a história da 

exegese cristã pela antropologia (idem). Esta inquietude antropológica, como Asad sugere, 

decorre do facto dos antropólogos incorporarem nela uma preocupação teológica, com 

raízes intelectuais seculares, onde as explicações e os discursos dos indígenas eram 

considerados como etnograficamente inadequados ou incompletos (idem). Esta ideia do 

ritual como algo simbólico a ser decifrado, levou, por exemplo, Mary Douglas a concebê-

lo como um restricted code (Douglas cit. in Asad, 1993: 60, nota 5). O que propomos 

aqui é que a antropologia moderna e mesmo a ulterior a essa fase genesíaca viram o 

                                                

 

9 Nas primeiras edições rite e ritual constavam como duas entradas separadas, porém posteriormente ritual 
transforma-se virtualmente em sinónimo de rite (idem).  
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ritual como uma linguagem encriptada , para além da conceptualização altamente 

Ocidental e Cristã que esse conceito encerra.  

De acordo com Catherine Bell (2005), a definição da Encyclopaedia Britannica, que, 

aliás inspirou muitas investigações, parte de uma matriz de pensamento cristão-ocidental 

para analisar fenómenos religiosos universais. Neste sentido, ela sublinha e subscreve a 

crítica de Talal Asad que defende que esta categoria de ritual pode não ser apropriada 

para estudar religiões não-cristãs, como por exemplo o Islão, que envolve muitas 

tecnologias do poder e a economia moral do Self (2005: 280).  

Por seu turno, Ronald Grimes (1982), que tem trabalhado sobre os ritual 

studies , elencou vários modos rituais como ritualização, correcção, cerimónia, liturgia, 

magia e celebração. De acordo com Bowie (2000: 157), esta abordagem de Grimes não é 

necessariamente uma contradição, pelo contrário, demonstra-nos a diversa natureza dos 

próprios rituais e os diferentes interesses dos seus observadores e teóricos. Nesta 

perspectiva, Bowie salienta que, longe de ser um epifenómeno do comportamento 

religioso, os rituais são fundamentais para a cultura humana, já que podem ser usados 

para controlar, subverter, estabilizar, realçar e aterrorizar indivíduos ou grupos (cf. idem: 

184). Contudo, algo que Bowie não aprofunda, pelo menos explicitamente, é que o  

religious ritual may do much more than symbolize, validate, and intensify relationships 

(2008: 263) , isto no dizer do antropólogo Roy Rappaport.  

Na nossa opinião, ritual é um conceito, em relação ao qual, as definições até agora 

elaboradas são lacunares e não dão resposta a muitos comportamentos cerimoniais 

humanos, pois fica por definir o ritual em total profundidade , ou seja, é ainda 

necessária uma abordagem que não fique presa a uma perspectiva demasiado simbólica 

do ritual ou com esta última perspectiva apresentada por Bowie. Embora fuja à questão 

simbólica do ritual, Bowie retoma uma visão funcionalista do ritual, tal como Radcliffe-

Brown defendera no passado, ou como Maurice Bloch tenta reforçar no presente, onde o 

ritual é visto como algo que serve para manter o status quo das estruturas sociais. O que 

propomos aqui é irmos além da perspectiva simbólica e funcionalista e que a nossa 

disciplina dialogue com outras esferas do conhecimento, como as ciências cognitivas, 

psicologia, fisiologia e sociologia, promovendo assim um debate mais profícuo sobre o 

ritual.  
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O que acabamos de mencionar acima encontra ecos em Pascal Boyer e Pierre 

Liénard (2006: 814), quando defendem que o problema reside no próprio conceito de 

ritual, pois não há um critério claro pelo qual os antropólogos culturais, ou outros 

estudiosos da religião, possa determinar que um particular tipo de comportamento é ou 

não um exemplo de um ritual. Neste sentido, eles referem que na nossa disciplina se 

elencou um conjunto de definições sobre o ritual, que não eram mais que uma de sinopse 

de teorias causais, como ritual expressa simbolismo , ritual é uma manifestação de 

status social ou o ritual é um critério preciso de comportamentalidade (idem). E 

acrescentam que o ritual assim como  casamento ou religião não é propriamente 

categoria analítica, mas se encontra mais próximo daquilo que Rodney Needham descreve 

como uma categoria polythetic (idem). Diríamos que a tónica de Boyer e Liénard 

extravasa a componente simbólica do ritual, atendendo a domínios fisiológicos e 

psicológicos que dão ao ritual uma coloração específica, sem, porém, deixar de o articular 

com o meio social. Daí que, inspirados em Rappaport, tivessem desenvolvido o conceito 

ritualized behavior que iremos equacionar mais adiante. Em certa medida, Boyer e 

Liénard tentam cumprir o desejo levantado por Marcel Mauss e acalentado durante anos 

de cientistas sociais investirem num estudo socio-psico-biológico, pois there are 

necessarily biological means of entering into communion with God (Mauss cit. in Asad, 

1993: 76). 

Voltemos ao mote inicial deste capítulo, para reflectirmos sobre a oração como 

um acto comunicacional com o divino. O poema inicial mostra-nos o quão acentuado é 

a ceremonialidade humana no que concerne ao acto religioso de falar com Deus . Na 

verdade, e como vimos anteriormente, o ritual não se confina apenas aos aspectos 

religiosos, mas poderíamos questionar, baseado na máxima wittgensteiniana, atrás 

apontada qual será a diferença entre um ritual como o de escovar os dentes todos os 

dias e a oração diária de um cristão? Acreditamos que ambos são rituais, de jure e de facto, 

porém, no segundo está mais presente toda uma aura ritualista que envolve outras 

dimensões que não só a humana. Ou seja, o que dá uma tonalidade diferente ao ritual 

religioso, face a outros rituais, é exactamente a ideia de que a religião ajusta as acções 

humanas a uma ordem cósmica imaginada e projecta imagens da ordem cósmica no 

plano da experiência humana (Geertz, 1978: 104).  
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Ainda a este respeito, Boyer e Liénard (2006: 818) alegam que what is specific to 

religious ritual, then, is not a way of representing action but the insertion of natural 

agents in the agent and patient positions of otherwise ordinary rules . Eles advogam que 

todos os rituais, incluindo os da interacção social quotidiana, requerem uma 

coordenação, mas não são acompanhados pelo comportamento ritualizado (idem). Boyer 

(2001: 264) acrescenta ainda que o principal aspecto que distingue um ritual religioso de 

uma outra acção quotidiana é existência de regras específicas que organizam a 

performance. Ou seja, é a coordenação e a singularidade destas regras, que outorgam todo 

o status e dimensão transcendental ao ritual religioso, tornando-o, assim, algo especial 

pela sua conexão ao sobrenatural.    

Reconhecemos que as discussões que mencionadas acima acerca do ritual religioso 

versus ritual não-religioso são elas próprias, indubitavelmente, permeadas pela dicotomia 

sagrado 

 

profano. Como nos alerta Wendy James (2003: 100), muitas acções cerimoniais 

da vida mundana

 

têm um aspecto quasi-religioso e, por outro lado, fenómenos 

religiosos partilham qualidades das cerimónias mundanas . Se quisermos, a fronteira 

entre o que se quer classificar como sagrado e o que se quer cunhar de profano, é ténue e 

porosa. N0 que respeita ao pensamento social James faz remontar a origem e a tendência, 

de equacionar o ritual desta forma, à dicotomia durkheimiana de sagrado versus profano. 

Ela afirma que the Durkheimian dichotomy of sacred versus profane in human affairs 

obscures the shadings of ceremoniality that pervade all arena of social action

 

(idem). Esta 

asserção de Wendy James faz todo o sentido, pois o nosso juízo analítico , no que tange 

à destrinça aqui feita por nós, entre o ritual da higiene pessoal quotidiana e a oração 

diária, é altamente meneado por essa dicotomia. Aliás, o próprio Émile Durkheim 

(2002b: 41) defendera que na história do pensamento não há categorias de coisas mais 

profundas e radicalmente opostas uma à outra que as categorias sagrado e profano. Da 

nossa parte, sugerimos que, no nosso sistema e arquitectura cognitivo incorporou essa 

fragmentação e oposição, que foi largamente refocilada pela ordem religiosa, e não só, 

já que de alguma forma o próprio pensamento secular

 

também abraçou esta dicotomia, 

e ambos fizeram dela algo quase que visceralmente relevante para se mapear o significado 

e sentido dos rituais e das ceremonialidades humanas.10   

                                                

 

10 Todavia perguntamos aqui, como definir ritual arredando-nos da dicotomia sagrado-profano? James 
(2005: 124) chama-nos atenção para o facto que hoje falarmos em rituais de parlamento político, de futebol 
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Neste sentido, e no âmbito da cesura feita entre o mundo das coisas sagradas e o 

das coisas profanas, a oração faz parte das prescrições sagradas mais fulcrais, pois é vista 

como um dos momentos mais solenes para um crente. Ela é encarada enquanto ritual 

que é experienciado no quadro de um mundo vivido e imaginado (Geertz, 1978: 129), 

e, no âmbito da devoção e introspecção do indivíduo religioso , revela-se como um 

momento em que a cerimonialidade humana é concebida de uma forma mais profícua 

e, em parte, mais reflexiva pois a reverência é altamente encorajada ao acreditar-se que se 

está defronte ao divino, ao todo-poderoso .  

Marcel Mauss ([ 1909 ]2001), num dos seus ensaios, A Prece, tenta fazer uma 

espécie de genealogia da prece, da oração, desde o que ele chama de Religiões 

Elementares da Austrália penetrando etnograficamente pelo Budismo, Judaísmo11, 

Hinduísmo e Islão, até às Igrejas Cristãs. Numa perspectiva evolucionista, E seguindo a 

trajectória das religiões da Austrália até ao ápice da vida religiosa, Mauss defende que a 

prece desempenhou várias funções desde petição brutal, ordem, contrato, acto de fé, 

confissão, suplica, louvor, hossana etc. (2001: 219). Escreve ainda que: a evolução da 

prece é uma parte da própria evolução religiosa; os progressos da prece são, em parte, os 

da religião (idem: 232). Neste ensaio, ele elenca algumas conclusões, entre as quais a de 

que a prece é um ponto centrípeto de inúmeros fenómenos religiosos, que não há arena 

da vida social onde a prece não desempenhe ou tenha desempenhado alguma função, em 

suma, a oração é definido como um dos fenómenos centrais da vida religiosa (idem: 

230). Ele faz alusão também a Sabatier que defendera a oração como a essência da religião 

ou como a religião em acto (Sabatier cit. in Mauss, 2001: 243). Um dos aspectos que 

Mauss mais tentou sublinhar no seu ensaio foi o de que a oração, mais do que individual, 

é um fenómeno social por ser algo que reside no espaço social, num espaço exterior ao 

indivíduo e que, portanto, decorre no âmbito do ritual e da convenção religiosa 12 (idem: 

250)13. Partindo da definição de rito14 como actos tradicionais eficazes que versam sobre 

                                                                                                                                              

 

etc., mas, ao chamarmos algo de ritual secular entramos numa contradição, pois estamos a invocar a 
oposição sagrado-profano. Portanto, deve-se redefinir o significado de ritual. 
11 Mauss observa que o nascimento da sinagoga está estreitamente ligado à ideia de assembleia de orações 
(Mauss, 2001: 235, nota 9).   
12Encontramos esta ideia da oração, ou mesmo da religião como algo eminentemente social nas propostas 
do seu tio Émile Durkheim, em especial quando este último afirma que  a sociedade é a alma da religião 
(2002: 48) 
13 E que não existe fora de uma ritual (idem: 245) 
14  É de notar que Durkheim vê os ritos como modos particulares de acção

 

(idem: 40). 
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coisas ditas sagradas

 
(idem: 269), ele caracteriza a prece como um rito religioso, oral, 

directamente relacionado com as coisas sagradas

 
(idem: 273).    

Na verdade, este acto comunicacional é propiciado e engendrado pelo próprio 

ritual em si, pois, como alegara Carlo Severi (2005: 237), o ritual constrói uma espécie 

particular de ficção, um contexto especial de comunicação. Aliás, o ritual tem muitas 

implicações, tanto a nível individual, como colectivo, mas, de facto, o contexto de 

comunicação que é criado através dele é inegável. E, no que tange à oração, a tessitura 

comunicacional gerada pelo ritual, tanto individual como colectivamente, é notória.  

Neste ponto, abordaremos a oração 

 

no âmbito do culto evangélico 

 

enquanto 

um momento ritual, ou como um momento fundamental do acto cultual , pois é 

precisamente o acto que confere coerência e sentido à opção religiosa dos crentes: porque 

materializa, num conjunto de práticas colectivas, uma ordem ideológica (doutrina, visão 

do mundo)  (Blanes, 2006: 127). Esta perspectiva de acto cultual de Ruy Blanes faz-nos 

recuar a Durkheim quando este defende que  [ ] o culto não é meramente um sistema 

de signos pela qual a fé é verdadeiramente expressada, é a soma total dos significados pela 

qual a fé é criada e re-criada periodicamente

 

(2002b: 47).  

Numa visão ainda mais próxima, Clifford Geertz defende que é no ritual  isto é, 

no comportamento consagrado, que se origina, de alguma forma, essa convicção de que 

as concepções religiosas são verídicas e de que as directivas religiosas são correctas

 

(1978: 

128). Aqui, podemos substituir esta categoria de ritual, invocada por Geertz, por culto , 

tal como a concebemos para o mundo evangélico. Diríamos, então, que culto é um 

momento/ espaço onde, centrípeta e centrifugamente, se constrói a experiência religiosa, 

ou como Blanes (2006: 128) advogou  é simultaneamente receptáculo e produtor de 

doutrina teológica, experiência religiosa e visão do mundo ou um espaço (e processo) de 

interacção e produção social (idem). Aqui a tónica de Blanes é tentar ultrapassar uma 

certa concepção da prática ritual como algo mecânico e previsível, já defendida em teses 

de autores. Concordamos com Blanes, pois, de acordo com a prospecção de terreno 

que temos feito até agora, bem como com o trabalho que este autor desenvolveu com a 

Igreja Filadélfia, o culto evangélico-pentecostal é mais do que algo pré-estabelecido e a 

cumprir pelos agentes que o produzem, pois vai além do que reforçar doutrinas, 

ideologias e outras praxis. Ele é dinâmico, fluído, relacional, por vezes repleto de 

improvisações que extravasam o esquema de culto inicialmente agendado. Neste cenário, 
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logo a seguir ao coro (canção), a oração pode ser o primeiro momento do culto onde se 

clama pela presença de Deus, ou, durante o louvor , onde alguns crentes oram 

espontaneamente. Consideramos, então, que no culto evangélico se dá uma certa 

margem à contingência (Mauss, 2001: 260).  

Em suma, como Durkheim ressaltara, o culto estimula os sentimentos de júbilo, 

paz interna, serenidade e entusiasmo (2002: 47), sendo nesse processo cultual a oração 

um canal mediador entre o crente e Deus. A oração é o meio pelo qual a pessoa enceta o 

contacto com o Espírito Santo, onde os anseios e receios são assumidos, onde se pede 

ajuda para resolver os mesmos, onde a gratidão é declarada, os pecados são confessados, 

se perde perdão pelos mesmos, e todo um conjunto de emoções, como tristezas, aflições, 

alegrias são descarregados . Portanto, enquanto ritual, a oração, para além de um 

canal de acesso a Deus, é uma performance que, segundo os fiéis, os conduz a uma via 

transformativa e redentora.  

3.2. Oração: um meio para sarar e re-encantar o mundo? 

E se o meu povo, que se chama pelo 

meu nome, se humilhar, e orar e buscar 

a minha face e se converter dos seus 

maus caminhos; então eu ouvirei dos 

céus, perdoarei os seus pecados e sararei 

a sua terra.  

II Crónicas 7: 14.  

Este é um dos versículos mais em voga no meio evangélico da última década. Tem sido a 

pedra-de-toque para as igrejas pentecostais. Nestas igrejas encara-se este versículo como 

uma espécie de promessa divina, ao crer-se que se as directrizes do mesmo forem 

cumpridas com muito zelo Deus sarará, ou, mudará a sorte do país onde vivem. Neste 

sentido, os pastores evangélicos apregoam amiúde essa passagem bíblica, ensinando os 

seus fiéis que, para alcançarem esta promessa terão de chamar, humilhar, orar, buscar e 

converter, para que Deus ouça, perdoa e sare os seus países.  

No dia 29 de Junho do corrente ano deslocamo-nos à Igreja do Nazareno no 

Campo Pequeno, em Lisboa, para mais uma jornada de prospecção de terreno . 

Assistimos ao culto devocional das 11 horas, no qual o pastor, na sua prelecção aborda 

o capítulo 7 de II Crónicas. Logo no início da sua oratória ele mostrou uma certa 

indignação a propósito de um estudo saído na semana transacta, em que Richard Lynn, 
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professor de psicologia da Universidade do Ulster, na Irlanda do Norte, e outros colegas 

defenderam a tese de que um QI elevado é directamente proporcional a uma menor 

propensão a ter crenças religiosas. Ouviu-se de seguida um murmúrio na congregação, 

alguns ficaram atónitos e escandalizados com o referido estudo, sendo as expressões 

faciais de alguns e os comentários em voz baixa de outros, que despontavam aqui e ali 

bastante elucidativos de tal displicência. O pastor a seguir lançou uma severa crítica aos 

países mais liberais da Europa, Holanda e Bélgica, onde tudo é permitido , pois 

voltaram as costas a Deus . Num misto de saudosismo e mágoa perceptíveis na sua voz, 

ele recordou o período em que países, como a Alemanha e a Holanda, eram os esteios do 

protestantismo na Europa e no Mundo, mas que hoje já não são o que foram . Porém, 

ele trouxe à tona um país, que é, provavelmente, um dos maiores bastiões do 

protestantismo evangélico hoje, o Brasil, a sua terra natal. Deus mudou o rumo do 

Brasil! , assim assegurava o pastor. Na sua óptica, esta mudança ocorreu porque houve 

um povo que ajoelhou e orou por uma nação diferente . O pastor cotejou este momento 

áureo do Brasil, onde uma parte significativa da população (50%) é evangélica, com a 

promessa bíblica de II Crónica 7:14, para exemplificar que Deus não falha . Com uma 

pletora de alegria que reluzia na face exibiu um estudo feito por organizações 

internacionais que indica que o Brasil daqui a 40 anos será um dos países mais viáveis 

no mundo, por isso ser o país no mundo onde os emigrantes mais retornam na 

contemporaneidade . E mais uma vez replicou: porque houve um povo que pagou o 

preço!  

Jargões como  Deus mudou a sorte ou rumo do Brasil , pagar o preço , estar 

na brecha orando , ganhar Brasil para Cristo , tornaram-se hoje expressões corriqueiras 

nos cultos evangélicos tanto na Europa, como em países africanos de língua oficial 

portuguesa, onde, tomando Cabo Verde, como exemplo, há um contingente expressivo 

de pastores e missionários brasileiros. A retórica que tacita e explicitamente acompanha 

estas frases parece carregar uma aura transformadora , quiçá revolucionária , e que, em 

última instância, parece querer re-encantar o mundo . Crê-se que humilhar, orar, e 

converter são palavras-chave para esta mudança radical . Na óptica dos crentes 

evangélicos, ao contrário do desencantamento do mundo 15 de Max Weber (1946: 165) 

                                                

 

15Max Weber anota que o desencantamento do mundo é um grande processo histórico-religioso que teve 
início com as profecias do Judaísmo antigo e, em conjunto com o pensamento ciêntífico helênico, 
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em que se acredita ser possível dominar todas as coisas pelo cálculo , a ideia de 

racionalização do mundo e o augúrio garantido pela ciência, poderá ser agora afiançado 

pela crença em Deus , e por todo um conjunto de pré-requisitos como pagar o preço 

orando

 
e acreditando que Deus providenciará tudo, e que Ele tem um modelo e um 

argumento explicativo para tudo o que se encontra na sua palavra : a Bíblia.    

A ideia de estarmos ante um re-encatamento do mundo é-nos trazida por 

alguns autores, como, por exemplo Thomas Csordas (2007). Este autor lança esta 

proposta ao reflectir sobre as transformações religiosas a nível global no que respeita ao 

seu caso de estudo, a Renovação Carismática Católica16 em países como a Índia, Nigéria e 

Brasil. Todavia, asserções como estas avançadas por Csordas, são tratados de forma mais 

aprofundada, no recentíssimo Disciples of All Nations: Pillars of World Christianity, de Lamin 

Sanneh (2008). Sanneh revela-nos o quadro daquilo que tem sido a expansão do 

Cristianismo nas últimas décadas. Uma análise histórica, elucidando-nos com exemplos 

bem concretos do contexto africano e de países como Brasil, México, Rússia e China, 

mostra-nos como o cristianismo pentecostal se tem tornado o movimento religioso mais 

difundido no mundo. Conforme Sanneh, nestes contextos há um post-Christian West , 

em que o processo de ocidentalização não é necessariamente a causa do ressurgimento 

cristão (2008: 286).  

De acordo com Sanneh, para esse cristianismo remoçado , concorreram novas 

formas de conceber a igreja, onde foram adoptados novos modelos de oração e serviços 

religiosos (cultos). Neste sentido, criaram-se grupos móveis e itinerantes, tais como:  

Bible study groups, women s evangelization groups, women s drama performance, groups 

vival fellowship groups, choral groups, and home visitation groups (idem: 284).17Estes 

                                                                                                                                              

 

repudiava como superstição e sacrilégio todos os mágicos de busca de salvação

 

(2004: 96). Segundo Weber, 
este processo encontra na religiosidade puritana a sua conclusão (idem).   
16 É um movimento católico que surgiu nos E.U.A na década de 1960. Logo no início, era conhecido como 
movimento católico pentecostal por ter tido várias influências de movimentos pentecostais de ascendência 
protestante.  
17Sanneh faz menção também que em África, por exemplo, paralelamente à conversão ao cristianismo, 
emergiram e expandiram-se idiomas plurais e vários tipos multiculturais de cristianismo que, de uma forma 
ou de outra, contribuíram para promover uma panóplia de escolhas nessa arena religiosa (Sanneh, 2008: 
285). Este historiador fala-nos, por exemplo, do Zionismo 

 

ao qual podemos acrescentar a igreja tokoista e 
kimbanquista, entre muitas outras 

 

para além do caso curioso de um grupo ecuménico na Tanzânia, 
denominado Liro, um acrónimo de Luteranos, Islão e Católicos Romanos, que foi formada em 1979, mas 
cujo nome mudou para Umaka em 1985 (idem: 284).   
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novos modelos adoptados fizeram com que as estatísticas registassem, em 2005, cerca de 

2,1 biliões de cristãos em todo o mundo, dos quais 1.3 biliões são católicos (idem: 274).18    

Como esclarece Lamin Sanneh (idem: 275), no continente africano, a expansão do 

cristianismo deu-se de uma forma mais acentuada com o fim da Era colonial e 

missionização hegemónica e com o colapso dos estados pós coloniais (idem). Dados de 

2005 apontam para a existência de 390 milhões de cristãos em toda a África.19Na 

contemporaneidade, como arremata este historiador, 65% do cristão vivem no 

Hemisfério Sul e na Ásia Oriental, áreas que se têm tornado a nova fortaleza do 

cristianismo e, estando a Europa a tornar-se um novo cristão marginal (idem). Na óptica 

de Harvey Whitehouse (2007: 306), esta extraordinária plasticidade das local Christianities 

deve ser vista dentro de um processo micro-histórico de acomodação, contestação e 

inovação discursiva.  

No que concerne ao actual quadro europeu, mais concretamente no caso 

português, a partir da década de 1960 e 1970, e com a independência dos países africanos 

até então colonizados, registou-se um forte fluxo migratório para o velho continente . 

Muitos destes imigrantes, cuja grande maioria era já cristã no país de origem, 

constituíram igrejas no novo contexto, a fim de perpetuarem as suas religiosidades. Por 

seu turno, da década de 1990 em diante a forte vaga de migração brasileira para Portugal, 

cuja uma boa percentagem é evangélica20, emergiu juntamente com os africanos um novo 

movimento cristão em terras lusas , re-mapeando um novo figurino cristão neste país, 

onde se dá o encontro entre cristãos portugueses, africanos e brasileiros.  

Neste cenário, alguns cristãos vaticinam uma espécie de re-missionizanação , ou 

melhor ainda, re-evangelização europeia a partir de um novo centro de gravidade 

regional, o Hemisfério Sul, ancorado em novos modelos de evangelização, oração e 

crescimento da igreja, aos quais já nos tínhamos referido acima. Em suma, para esta re-

envagelização tenta-se romper com aquilo que se considera ser uma certa decrepidez do 

                                                

 

18 Registou-se também nesse mesmo ano 1.3 biliões de muçulmanos e, de acordo com Sanneh, o número de 
Budistas e Hindus permaneceu estável (idem: 274).   
19 Nesse continente, em 1900, registara-se 34,5 milhões de muçulmanos e 10 milhões de cristãos. Já em 
1985 com a população africana a rondar os 520 milhões de habitantes, 271 milhões eram cristãos e 216 
milhões muçulmanos. Em 2000 o número de cristãos aumentou para 346 milhões, e o dos muçulmanos 
rondava em torno dos 330 milhões. E, como nos explica Sanneh, a maioria desses muçulmanos residem nas 
regiões de expressão árabe, Egipto e África do Norte, bem como na África Ocidental (idem: 275). Para este 
continente estima-se que, em 2025, venhamos a ter 600 milhões de cristãos.  
20 Curioso notar-se também que a maioria dos 37 milhões de imigrantes latinos nos E.U.A é pentecostal 
(idem: 276).  
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modo tradicional da matriz cristã-europeia-americana na regência dos cultos e das 

igrejas em geral, apresentando o cristianismo com uma nova roupagem .  

Importa notar que este novo despertar religioso oriundo do contexto migratório 

europeu parece querer desafiar o desencantamento do mundo weberiano e a 

secularização , pois tais movimentos evangélicos pretendem apresentar modelos 

explicativos para os vários fenómenos que ocorrem na actualidade através, das suas 

crenças. Exemplo disso foi o caso que apresentamos logo no início deste subcapítulo. 

Pretende-se de alguma forma querer re-encantar o continente europeu com esta 

religiosidade cristã rejuvenescida trazida do Sul . Será que esse despertar religioso 

pretende acotovelar a ideia da racionalização do mundo e os modelos explicativos 

científicos para a compreensão das coisas? 

Pascal Boyer (2004: 2) chama-nos a atenção para o facto de uma respeitada 

tradição académica tentar explicar a religião como sendo consequência de uma falha no 

sistema funcional, ou algo derivado de pessoas supersticiosas que acreditam em qualquer 

coisa, cujos conceitos são baratos, sensacionalistas, fáceis de compreender e, em parte, 

excitantes e vocacionados para entretenimento. Boyer, não refutando estes argumentos 

no seu todo, considera-os insatisfatórios, pois as reivindicações religiosas vão, de facto, 

para além da verificação (idem). E acrescenta ainda, que estes argumentos não são a 

sufficient explanation for why people have the concepts they have, the beliefs they have, 

the emotions they have (idem).  

Ora, na verdade, muitos dos conceitos como: a religiosidade é uma forma pueril de 

conceber o mundo e as coisas

 

são suportados pela ideia de que a religiosidade é um mero 

défice de racionalização, uma ausência da razão, ou, como, cunhou Boyer o sleep of 

reason (idem). Boyer indagando se a religião é natural ou o sleep of reason , 

argumenta que, o facto de algumas noções religiosas terem sido encontradas em vários 

grupos, não significa que todos os seres humanos são naturalmente religiosos. Não 

subscreve porém, a tese da biologia evolutiva que defende que algumas crenças existem 

porque providenciaram vantagens individuais e colectivos. Pelo contrário, Boyer advoga:  

it may seem more prudent and empirically justified to say that religion is a very probable 

byproduct of various systems that are the result of evolution by natural selection (idem: 

7). Deste modo ele sugere que a religião é mais algo natural , do que um sleep of 

reason (idem: 8). Hesitamos em subscrever a argumentação de Pascal Boyer na sua visão 
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da religião como algo natural , mas não a discutiremos, pois desbravá-la implicaria um 

longo e férvido debate. Porém, faz todo o sentido equacionar aqui a proposta da religião 

como o sleep of reason , pois o que foi abordado atrás sobre o desencantamento do 

mundo está intimamente ligado à ideia de que, antes da secularização ou da 

racionalização intelectualista (Weber, 1946:165), forjada pela ciência e tecnologia, o 

mundo era encantado. Isto, porque a religião fornecia os modelos explicativos para as 

coisas que aconteciam: ou seja, vivia-se uma Era onde imperava a suspensão da razão . 

Acredita-se que com a emergência posterior de um pensamento racional, cientifico, 

lógico, não-emocional e dessacralizado se rejeitou a magia, a religião, os sacrilégios e as 

superstições como meios de salvação ipso facto o mundo ficou desencantado.  

Será que o desencantamento, a perda do brilho, a desfloração do mundo foi 

mesmo uma realidade? Não será a dominação da vida pela técnica e cientificidade uma 

outra e nova forma encantada de se ordenar o mundo? Até que ponto podemos falar de 

secularismo como algo arredado da religião, se muitos dos valores que o suportam 

pertencem aos cânones judaico-cristãos ? Tal separação é impossível do ponto vista 

histórico é impossível, pois a origem do secularismo está intrinsecamente e ligada ao 

cristianismo medieval. Esclarecendo este facto, Talal Asad (2005: 2) observa que as 

pessoas associam comummente a emergência do secularismo ou laicïté, à constituição 

da Terceira República francesa, no final do século XIX, e acrescenta:  

But secularism has many beginnings, and I find it useful to begin the story in early 

modern times. At the end of the sixteenth-century wars of religion, the states of Western 

Christendom adopted the cuius regio eius religio principle (the religion of the ruler is the 

religion of his subjects). This agreement is part of the genealogy of secularization in that it 

attempted to resolve religious conflicts by adopting a political principle. Contrary to what 

is popularly believed, it was not modern world that introduced a separation between the 

religious and the political. A separation was recognized in the medieval Christendom, but 

there it articulated complementary organizing principles (idem). 21 

De uma forma ainda mais elucidativa, Asad (2003: 191) argumenta que  o 

secular não deve ser pensado como um espaço no qual a real vida humana se auto-

emancipa gradualmente do controle do poder religioso. Outra ideia que ele avança é a de 

                                                

 

21Num outro espaço, Asad (1993: 28) alegou que a definição que tentou separar a religião da política, do 
direito e da ciência fez parte da estratégia (para os liberais seculares) do confinamento, e (para os cristãos 
liberais) da defesa da religião.  



 

35

 
que muitas vezes a religião é vista como algo que infecta o domínio secular e, por vezes, 

há mesmo uma assunção de que a prática religiosa deve ser confinada a um espaço exíguo 

para não ameaçar a estabilidade política ou liberdade do livre pensamento dos cidadãos 

(idem). Finalmente conclui que: secularism builds on a particular conception of the 

world ( natural and social ) and of the problems generated by that world (2003: 191-

192). Estas anotações de Asad levam-nos a reflectir o quão importante é a concepção que 

se tem, nas sociedades contemporâneas, sobre o secular e o quão isto concorre para a 

interpretação da ideia de Estado como uma entidade neutral e que se assume como o 

Garante e separador das águas  em relação à Religião.   

Um outra questão ainda: será que estamos a assistir, com esta nova vaga de 

migrações para a Europa, a um novo encantamento religioso cristão? Por um lado, 

assistimos a uma floração religiosa da Europa, e isso deve-se em muito, na óptica dos 

crentes, aos novos modelos abraçados pelas várias comunidades pentecostais, no que diz 

respeito aos serviços litúrgicos, mas em especial à oração, que tem servido como um 

poderoso meio para se aceder a Deus, pedindo assim que Ele salve e sare a Europa e o 

Mundo. Por outro lado, questionamos se este florescimento do cristianismo pentecostal 

não será apenas um movimento largamente imbricado com o próprio fluxo migratório, 

visto que a maioria destes evangélicos presentes na Europa vieram de países do 

Hemisfério Sul, África e América Latina e Central, sendo que, embora em franco 

crescimento, a representação da comunidade europeia autóctone nesse panorama 

evangélico é, ainda, exígua. Pelo menos, são constatações que podemos fazer baseadas na 

observação da comunidade evangélica nazarena.  

Antes de finalizarmos esta secção queremos justificar o porquê de concebermos a 

oração como um meio para re-encantar o mundo, pois tal ideia de encantamento pode 

sugerir outras abordagens e leituras, como a de se saber se a oração vem da encantação 

mágica ou inversamente (Mauss, 2001: 259).  

Mauss reflectiu sobre a oração e o encantamento argumentando que são duas 

categorias destrinçáveis, pois a primeira é acima de tudo um meio de agir sobre os seres 

sagrados; estes é que são influenciados por ela, é nestes que ela suscita modificações 

(idem: 272), esperando com isto uma resposta. Já no encantamento não seria necessário 

recorrer a nenhuma força exógena. Contudo, mais adiante, desfiando a sua 

argumentação, reconhece que certas orações, como as de consagração, sob certos 
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aspectos são verdadeiras encantações (idem: 270). Por outro lado, algo de comum 

permeia tanto a oração, como o encantamento: a eficácia da palavra. A partir de alguns 

exemplos, Mauss elucida-nos como é que, pela eficácia da prece, as palavras da oração 

podem causar os fenómenos mais extraordinários (idem). Porém, mesmo quando esta 

eficácia da prece se desvanece, ela ainda permanece eficaz pois é ela que incita o deus a 

agir em tal ou tal direcção (idem). No meio evangélico, é lugar-comum recitar Tiago 5: 

16b: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos . Este versículo bíblico de 

remete-nos para a nossa discussão ao laça-nos ao encontro da visão da oração como algo 

poderoso. Se seguíssemos certas abordagens, este debate desaguaria na questão do poder 

da oração 22.  

Como frisamos ao longo deste texto, a oração para o crente evangélico é um meio 

de transformar as pessoas, o ambiente que as circunda e a essência da sua religiosidade. 

Deste modo, ele acredita que orando estará agindo sobre o seu mundo, pois suplicará a 

Deus que mude o rumo das coisas . Interpretações como a que vimos na prelecção do 

pastor nazareno acima, têm implicações assaz profundas na forma como os crentes vêem, 

por exemplo, a política económica mundial e as desigualdades económicas e sociais que 

grassam em vários países. Os moldes para a explicação dos mesmos já não residirão no 

domínio de uma racionalização científica ou intelectualista, mas antes numa visão 

religiosa, onde tudo é movido pela vontade divina, sendo que esta acção sobrenatural 

pode ser condicionada pela oração dos fiéis.   

3.3. Postura corporal e precisões nos rituais  

Pascal Boyer (2001: 264) constata que podem ser encontrados diferentes tipos de rituais 

nos diversos grupos humanos, sendo que noções de agentes sobrenaturais são associadas a 

tais rituais. Além disso, considera que dificilmente as pessoas concebem os seus deuses ou 

ancestrais sem a existência de uma particular sequência de acções, executadas em tempos 

específicos e com a expectativa de resultados particulares. Boyer refere que rituais que 

envolvem elevadas experiências emocionais, são realizados para comunicar profundos 

significados acerca de deuses e espíritos e, que, portanto, o significado real dos conceitos 

sobrenaturais é expresso através de uma experiência ritual (idem). De facto, para os 
                                                

 

22 É o que sugere a escritora evangélica Stormie Omartian que, em 2007 e em co-autoria com Omar de 
Sousa, lançou O Poder da Nação que Ora. Ela já escreveu muitos livros sobre a oração onde se destaca o Poder 
Transformador da Oração.  
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crentes, como vimos anteriormente, são estas experiências rituais que confirmam a 

veracidade das suas convicções e é através que vivenciam a própria experiência religiosa. 

Deste modo, retirar os rituais do processo de comunicação com a divindade, 

transformaria a religiosidade numa experiência estéril .  

Ora bem, nestas experiências um aspecto notório que, por vezes, não tem 

merecido a devida atenção, nos estudos sobre os rituais na religiosidade, é a postura 

corporal. Como é sabido, prescrições de determinadas acções para realização dos rituais 

requerem, geralmente, posturais corporais precisas feitas num timing também preciso. É 

que muitos rituais são performatizados em grupo e exigem determinados cuidados e 

exactidões para que a sua eficácia não seja comprometida. Boyer, reforçando esta ideia, 

alega que performing a ritual together implies that you act in coordinated manner, as 

each person does his or her bit as directed by the ritual script. This might have made 

groups more cohesive, and it might have allowed some coalitions to wield more influence 

in a group (idem: 268).  

Mediante escassos estudos antropológicos sobre posturas corporais, Marcel Mauss 

(2003), em Técnicas do Corpo, traz-nos descrições minuciosas sobre a forma como em 

muitas sociedades o corpo humano foi moldado por rígidas prescrições. Assim, ele 

definiu as técnicas do corpo como  as maneiras pelas quais os homens, de sociedade a 

sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo (2003: 401). O nosso 

corpo, desde que nascemos, adequa-se por vezes de forma violenta, às várias actividades 

quotidianas e fá-lo de acordo com os espaços, tanto privado como público que ocupamos. 

Se formos a uma igreja ou a um museu adoptamos uma determinada postura corporal, a 

num estádio de futebol ou num concerto musical temos outra e, em casa, as nossas 

posturas variam também conforme estamos mesa a jantar ou no nosso quarto. Em suma, 

o nosso corpo parece, sob certos aspectos, emoldurado e submisso aos espaços que nos 

acolhem e às acções que executamos. É importante referir também que tal submissão diz 

respeito a contingências de imposição. Entretanto, como é sabido, a questão não é o 

espaço em si, mas a forma como o ser humano estabeleceu as normas comportamentais 

para o espaço sagrado e profano, público e privado, etc.      

Mauss exumando artigos antigos etnográfica e historicamente, bem como 

recorrendo às suas próprias experiências, lança-nos ao encontro de todo um quadro 

prenhe de exemplos de técnicas corporais específicas que foram ensinadas de geração em 



 

38

 
geração. Inicia o seu ensaio com exemplo das técnicas de nado e de mergulho . 

Recorda o período em que esteve na guerra e pôde observar o quão diferente é um 

exército do outro. Comparando a infantaria britânica e francesa mostra-nos que estas 

marcham diferentemente. Quanto à posição dos braços e das mãos enquanto se anda, 

defende que representam mais uma idiossincrasia social que uma questão de índole 

individual e psíquica (idem: 404). Elucida-nos também que há uma divisão de técnicas do 

corpo entre homens e mulheres, ou seja, que lhes são ensinadas determinadas técnicas em 

moldes dissemelhantes.  

Mais: que as técnicas do corpo variam com a idade; que existem diferentes 

técnicas do nascimento e obstetrícia; técnicas da infância, para a criação e alimentação da 

criança (o desmame, pós-desmame); técnicas do ensino do andar; técnicas da adolescência 

(o período mais fecundo da educação do corpo); técnicas do sono, dando o exemplo dos 

Masaï que conseguem dormir em pé; técnicas de repouso; e ainda técnicas para pisar, 

rastejar, andar, correr, dançar, saltar, escalar, descer, empurrar, puxar, levantar, esfregar, 

lavar e ensaboar o corpo; técnicas para tossir, cuspir, comer, para a higiene das 

necessidades naturais, para o uso da faca; técnicas de reprodução e das posições sexuais, e 

finalmente, técnicas de medicação, massagens etc.  

Portanto, temos aqui inúmeras técnicas que abarcam quase toda a esfera das 

actividades humanas, técnicas que normalmente requerem comportamentos precisos no 

momento da execução. Mauss introduz aqui a noção de habitus para caracterizar tais 

técnicas salientando que estas  variam não simplesmente com os indivíduos e suas 

imitações, variam sobretudo com as sociedades, as educações, as conveniências e as 

modas, os prestígios

 

(idem: 404). Ele considera também que estamos perante fenómenos 

biologico-sociológicos em que as técnicas fazem adaptar o corpo a seu uso (idem: 421). 

Até aqui descrevemos um conjunto de acções, técnicas, posturas, e rituais humanas que 

são transmitidas socialmente de geração em geração.  

Porém, posturas, precisões e coordenações específicas para a realização de 

determinadas tarefas não se verificam somente nos rituais que envolvem um grupo 

significativo de pessoas, mas também em muitos rituais individuais estão patentes 

posturas e directivas rigorosas. Um dos exemplos mais eloquentes, onde a postura 

corporal correcta e a precisão são expressivamente relevantes ocorre nos rituais ou 
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tarefas realizados por indivíduos diagnosticados com Desordem Obsessivo-Compulsiva 

(DOC). 

 Estes indivíduos, com pensamentos, impulsos e ansiedade obsessivas têm 

determinados comportamentos rituais, onde o rigor a nível performativa é uma condição 

sine qua non para se afastar o mal, o azar, em suma, para a sua própria protecção. Muitas 

destas pessoas efectuam compulsivamente rituais catalogados de irracionais , tais como: 

lavar as mãos inúmeras vezes ao dia; ter obsessão com determinados números ou com a 

sequência de determinados números; a obsessão de arrumar sapatos e outros objectos 

simetricamente ou em pares; a desconfiança se fecharam a porta de casa, a porta do 

frigorífico ou se desligaram o ferro de engomar, algo que os leva muitas vezes, a 

regressarem a casa para verificarem se efectuaram correctamente estas tarefas; baterem 

compulsivamente com a mão na parede, ou noutro sítio qualquer, um dado número de 

vezes (que pode ser n vezes par ou impar), e de uma maneira particular para afastar e 

proteger-se de um eventual infortúnio e, ainda, como anota Boyer, efectuar sequências 

complicadas de acções antes de começarem o dia (2001: 272).  

Este conjunto de acções e comportamentos estereotipados e repetitivos foi 

classificado pela American Psychiatric Association como uma patologia, cuja principal 

característica é uma forte compulsão para engajar em actividades estereotipadas e 

repetitivas sem qualquer justificação racional (Boyer e Liénard, 2006: 819). Portanto, o 

perfeccionismo, a preocupação em ordenar as coisas correctamente, entre outros 

comportamentos que apontamos anteriormente, são performatizados para reduzir os 

níveis de ansiedade, embora, num artigo recente Boyer e Liénard afirmem que  the net 

effect is probably a gain in anxiety the long run (2008: 291). Baseando-se nos estudos de 

Rapoport, Rauch et al., Boyer e Liénard refere que em termos neurofisiológico, a DOC 

stems from a dysfunction of a specific brain circuit, the cortical-striato-pallidal-thalamic 

circuit, and particularly a dysfunction of the basal ganglia (idem: 291).    

O nosso objectivo aqui não é tecer nenhum juízo sobre a veracidade ou não de 

tais diagnósticos, onde estes comportamentos são considerados anómalos, mas a de 

enquadrar a DOC, naquilo que Boyer e Liénard apodaram de hazard-precaution 

system , que é a activação de um sistema especializado na detecção e resposta a potenciais 

ameaças (Boyer, 2006: 814). Por sua vez, este sistema tem a ver com o comportamento 

que convencionaram chamar de ritualized behavior , uma specific way of organizing the 
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flow of action, characterized by stereotypy, rigidity in performance, a feeling of 

compulsion, and specific themes, in particular, the potential danger from contamination, 

predation, and social hazard ( idem: 814).   

Ora, este  ritualized behavior diagnosticado em pessoas com a DOC apresenta, 

em parte, muitas similitudes com algumas prescrições de certos rituais religiosos. Han J. 

W. Drijvers ([1987] 2005: 10) observa que no antigo Egipto, antes do Faraó participar nas 

cerimónias religiosas, o seu corpo tinha de ser purificado, borrifando-o com água e 

natrão. Há casos em que a precisão é mais específica ainda, quando se requer, por 

exemplo, água da chuva (idem: 10).    

No Islão, durante o período do Ramadão, marcado por rígidas e intensas 

actividades religiosas, o muçulmano jejua, devendo para isso guardar algumas regras que 

tem de cumprir rigorosamente. Nesta época sagrada para os muçulmanos ter relações 

sexuais, fumar e ter pensamentos maléficos são consideradas práticas proibidas durante o 

jejum, devendo o crente abster-se delas. Essa rigorosidade tem claramente em 

consideração o potencial perigo de contaminação que pode aluir todo o jejum, caso se 

verifique o não cumprimento dos preceitos que sustentam o Ramadão. Ainda no Islão, as 

cinco orações diárias (sal t) requerem alguma precisão. Muzammil H. Sidiiqi e Tazim R. 

Kassam (2005: 8054) explicam que Sal t é uma oração ritualmente proferida na fé 

islâmica. Mais: que embora o Alcorão faça menções a sal t muitas vezes, os detalhes 

específicos de como, quando, onde, e sob que condições performatizar o ritual de oração 

não é minuciosamente descrevido no Alcorão

 

(idem). Estes detalhes como as posturas e 

tempos exactos, condições, e recitações do sal t fazem parte do sunnah, que são as acções 

religiosas instituídas pelo Profeta Muhammad durante os seus vinte e três anos de 

ministério.  

Sidiiqi e Kassam acrescentam: além de se estar limpo e sóbrio, roupas apropriadas 

devem ser usadas durante o sal t 23; os sapatos e as sandálias devem ser removidos; as 

mulheres devem orar ao lado dos homens, pese embora alguns had th24 relacionem a 

mulher ao conceito de desordem, e não só, outros had th desencorajam-nas de orar em 

espaços públicos, argumentando que a presença das mulheres é disruptiva pois estimulam 

o desejo sexual nos homens. Em alguns casos, a entrada nas mesquitas para as mulheres é 

                                                

 

23 Sidiiqi e Kassam esclarecem que as primeiras regulações no vestuário têm a ver com a decência, 
humildade e sobriedade (2005: 8055).  
24  São ensinamentos, leis e histórias sobre Muhammad.  
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muito estrita e segregada: elas não podem usar perfume; não devem interagir com os 

homens; devem sentar-se separadamente ou na parte traseira da mesquita; e não devem 

orar, nem jejuar durante a menstruação (idem: 8055). O ritual wud , que é um ritual de 

ablução25 muçulmano, envolve um conjunto de sequências de actos de limpeza tais como: 

washing the hands; rising the mouth and nose; washing the face; washing the arms and 

elbows; washing the feet and ankles; and wiping the ears, neck, and head (idem: 8057).     

No judaísmo, algumas indicações são de extrema relevância para o fiel que 

pretende efectuar as suas orações no Muro das Lamentações ou Muro Ocidental em 

Jerusalém. Este espaço, considerado como o mais sagrado para os judeus, é palco de um 

ritual já há muito conhecido, em que centenas de fiéis se apinham defronte ao Muro para 

orarem. Durante as orações é comum ver os fiéis a escreverem as suas orações no Muro. 

Contudo, os conteúdos destas orações são confidenciais e dizem respeito somente ao 

crente e à divindade. Essas orações não devem ser lidas por ninguém, para que sejam 

totalmente eficazes e frutíferas. Recentemente, um caso tomou proporções mediáticas em 

torno das orações no Muro Ocidental. Referimo-nos à publicação, por parte de um jornal 

israelita, de um papel com a oração do Senador de Illinois e candidato democrata à 

Presidência americana, Barak Hussein Obama, aquando da sua visita a Israel. Este 

episódio levantou alguma polémica no seio da comunidade judaica, pois a publicação da 

referida oração foi veemente condenada pelos rabinos por ser, primeiramente, uma 

invasão à privacidade individual e, em segundo lugar, por representar um acto que 

macularia o local sagrado e também prejudicaria o próprio peregrino. Este exemplo 

sugere-nos que a falta de rigorosidade e interferência de terceiros nas formas de se aceder 

à divindade pode ter efeitos altamente nefastos para os fiéis. 

Em resumo, podemos afirmar que tanto para os indivíduos com DOC, como no 

período do Ramadão, nas orações diárias muçulmanas e nas orações no Muro das 

Lamentações a imprecisão de um determinado acto ou a não execução de um preceito 

específico soçobraria todo o ritual. Porém, o rigor associado à performance dessas regras 

precaucionais , como lhes chamam os psicólogos, para afastar o perigo, a ameaça e a 

                                                

 

25 A ablução ou as abluções are ceremonial washings of the human body or particular parts of it; of objects 
that come into close contact with the human body, such as cooking utensils or food; and sometimes of such 
special religious items as statues of deities or saints. Ablutions can be performed through washing with 
water, through immersion, or through sprinkling. And, instead of pure water, water mixed with salt, cow 
dung, sand, or urine can be used. Ablutions are symbolic actions meant not to create physical cleanness, 
but to remove ritual uncleanness or pollution  (Drijvers, [1987] 2005: 9).  
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contaminação levanta muitas questões como, por exemplo, terão as pessoas, como 

defende Pascal Boyer (2001: 268) uma disposição ritualista ? No caso de haver essa 

disposição, ela ocorreria em dois níveis: num primeiro nível, esta propensão seria inata 

e abrangeria todos os seres humanos, num segundo, esta tendência ritualista seria mais 

exacerbada em alguns indivíduos, tal como no caso de pessoas com DOC.  

Por outro lado, alguns exemplos, como o ritual de sacrifício animal ariwo entre os 

Turkana do Quénia, estudado etnograficamente por Liénard, e que visa afastar os 

infortúnios e protege os indivíduos contra potenciais riscos como raides inimigos, 

intrusões e pandemias (Liénard e Boyer, 2006: 816), sugere que a repetição, redundância 

e precisão de posturas e gestos, tornaram a sequência de acção deste ritual rígida, 

estereotipada e altamente compulsiva. Todavia, em que medida poderemos dissociar estas 

regras e posturas estereotipadas do social e da transmissão cultural?   

3.4. Estética corporal na oração 

Na nossa memória semântica ou episódica26 flui um manancial de imagens que gira em 

torno de todo o aparato ritual que envolve muitas cerimónias litúrgicas em inúmeras 

religiões. Muitas destas imagens vêm através dos meios de comunicação que insuflam, 

cada vez mais, o nosso horizonte cognitivo com os rituais que sustentam o substrato da 

religiosidade humana. Porém, nossa familiarização imagética fica-se pelos contornos mais 

gerais dos rituais em si, não matizando a estética corporal e os movimentos que tácita e 

explicitamente acompanham estas cerimónias. Não seria exagerado afirmar que muito da 

flama ritualista, bem patente nos contextos religiosos, se deve aos movimentos corporais 

dos crentes. Aliás, a própria performance corporal no culto religioso põe em relevo uma 

ideia avançada pelo coreógrafo, pesquisador e teórico do movimento corporal, Rudolf 

Laban, de que há valores intangíveis que inspiram movimentos (1978: 19). Tais 

movimentos abastecem os significados e sentidos que suportam as crenças e reificam uma 

melíflua

 

convivência entre o crente e o sobrenatural. Diríamos também que deste 

relacionamento entre o crente e a sua divindade eclode aquilo que Wittgenstein sugeriu 

ser a coisa mais relevante quando se fala de estética: as reacções estéticas

 

(1993: 34).   

Ele refere-se, em especial, à apreciação que as pessoas têm ante uma obra de arte, 

como o descontentamento, repugnância ou desconforto (idem). Isto, só aparentemente 

                                                

 

26 Sobre estes dois tipos de memória ver a página 59.  
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foge à matéria do nosso texto, pois a inflexão que propomos enquadra-se numa 

amplificação do conceito wittgensteiniano,

 
atrás citado, em conexão com o ambiente ritual 

propiciado pelo acto da oração e por outras actividades litúrgicas.  

Sendo assim, neste âmbito vemos a reacção estética como o conjunto de 

reacções e movimentos corporais que os crentes têm durante o serviço religioso. Estas 

reacções, açuladas por um conjunto de emoções, envolvem uma parafernália de posturas 

corporais de recorte estético , como genuflexões, erguer das mãos ou expressões faciais, a 

partir dos quais, com alguma solenidade, se exprimem súplicas, louvor, acção de graças e 

júbilos, fé, hossana, se pede perdão, se confessam os pecados etc., etc. Se quisermos, as 

preces de adoração, de humilhação, de efusão mental  (Mauss, 2003: 291), estão repletas 

de determinadas reacções estéticas da criatura tem ante o seu criador . Deste modo, 

em determinadas performances religiosas, sem destituir a linguagem verbal do seu lugar 

de eficácia visceral no ritual, diríamos que se queremos ser exactos, usamos um gesto ou 

uma expressão facial (Wittgenstein, 1993: 20). 

Muitos crentes deslocam-se amiúde a sítios emblemáticos para orarem em 

conjunto com outras pessoas que professam a mesma fé que eles. No Muro das 

Lamentações, as orações são marginadas por uma série de posições corporais, como a de 

se curvar a cabeça para a frente, inclinando-a logo a seguir para trás vezes sem conta 

durante a oração, sendo muitos os que, no fim da prece, beijam a parede. Também as 

cinco orações diárias no Islão são assaz expressivas do que aqui falamos. Durante estas 

orações, a posição corporal do muçulmano é orientada na direcção de Ka bah em Meca, o 

local mais sagrado para os muçulmanos e que se situa na Arábia Saudita. Assim, torna-se 

pertinente esquadrinhar as várias posições da oração muçulmana, pois elas revelam-nos o 

quão indispensável é a estética corporal no contacto com o divino no mundo islâmico. A 

esse respeito, Sheikh Muhammad Ragip al-Jerrahi, num artigo publicado na revista 

brasileira Diálogo, em Fevereiro de 2003, descreve-nos minuciosamente algumas dessas 

posições: 

As diversas posições da oração permitem reconhecer aspectos da natureza e realidade 

humana. O muçulmano inicia sua oração, em pé, com seus olhos deve fitar o ponto no 

chão onde, quando se prostrar, irá colocar sua testa, e tomar consciência de sua origem, 

no pó, e de que ele retornará. Afirma interiormente sua intenção de orar, e começa 

dizendo: Allaahu Akbar , Deus é O Maior. Simultaneamente eleva suas mãos na altura 

das orelhas e em seguida as coloca sobre o abdómen. Este gesto simboliza o atirar para 
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trás, com as costas das mãos, as preocupações com as coisas deste mundo e o colocar-se, 

em adoração, diante de Allah. Sentir-se diante do Criador, deve levar a um sentimento 

interior de humildade, perante o Ser Infinito, expresso fisicamente quando o muçulmano 

se curva, colocando as mãos sobre os joelhos. Nesta posição pode ainda tomar consciência 

de sua natureza animal, e em louvor a Allah propor-se a educar e submeter sua natureza 

inferior à Vontade Maior do Criador. Na sequência prostra-se com a testa no chão e 

olhos abertos, contemplando sua origem e seu destino, a finitude de sua existência.27  

Este excerto é-nos bastante revelador, não só do carácter estético da postura 

corporal na oração muçulmana, mas, se quisermos, também resume a génese humana e o 

propósito que o divino tem para com o ser humano. Estes desígnios sobrenaturais 

encontram-se tacitamente alicerçados nas posições acima mencionadas. Para além disso, 

como ficou bem vincado na descrição de Sheikh al-Jerrahi, os vários movimentos 

coreográficos e posturas que caracterizam a oração muçulmana, como as prostrações, para 

além das preces levantadas verbalmente, têm como objectivo consciencializar o fiel da sua 

inexorável condição de animal e simples mortal perante o Criador. Para este efeito, uma 

total abnegação tornar-se-á imprescindível. Por outro lado, os comentários de Sheikh al-

Jerrahi lançam-nos ao encontro de um aspecto interessante que é a relação entre a religião 

e a submissão, largamente notória na postura de prostração e genuflexão. Ramon Sarró 

(2008a: 3) reflectindo sobre a postura religiosa argumenta que ajoelhar-se não é um gesto 

de submissão socio-biológica, mas uma submissão religiosa . Sarró observa que, no 

cristianismo, a título de exemplo, a genuflexão permite hacernos pequeños y despertar 

misericordia [ ] (idem: 11).  

No contexto evangélico, durante os cultos, deparamo-nos com imensas posturas 

corporais que visam também alcançar propósitos intangíveis. De seguida, reportaremos 

um excerto do trabalho de terreno de Ruy Blanes que retrata paradigmaticamente um 

momento de oração e os seus pormenores: 

Observando as expressões faciais e disposições físicas dos crentes, apercebemo-nos de 

como estes estão a procurar um determinado estado mental e físico, propiciado pela 

experiência do contacto com o divino. Alguns sentam-se e fecham os olhos, 

murmurando; outros abrem os braços, numa postura de recebimento do Espírito Santo; 

outros, ainda, ajoelham-se, colocando os cotovelos nas cadeiras e as mãos na cara. Neste 

                                                

 

27 Este artigo pode ser consultado em: //www.mubar.org/jerrahi/Artigos Palestras/simbolos que 
aproximam de Alla/ simbolos que aproximam de alla.html   

http://www.mubar.org/jerrahi/Artigos
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contexto, as diferentes posturas adoptadas pelos crentes nos momentos de oração 

reflectem a percepção de que a oração é uma forma de experiência de contacto divino: 

os braços abertos, por exemplo, denotam uma intenção de recebimento corporal do 

Espírito Santo (Blanes, 2006: 138). 

Estas notas de Blanes, dando-nos a ressonância do contexto evangélico, no que 

respeita aos gestos e postura corporal dos crentes, ajuda-nos a compreender que também 

no protestantismo a interacção com o divino pode ser mediada por um conjunto de 

movimentos físicos. Durante a prospecção de terreno que fizemos junto da Igreja do 

Nazareno em Lisboa, constatamos que, em todos cultos de Domingo, o pastor, depois da 

prelecção, para se despedir dos crentes ergue a sua mão direita em direcção à congregação 

e diz: Que o amor de Deus, a graça e as consolações do Espírito Santo te dirija durante a 

semana . Um outro exemplo elucidativo ocorre nos cultos da Santa Ceia. Neste, ele pede 

aos crentes para levantarem as suas mãos, num acto cuja finalidade é consagrar o pão e o 

cálice. Por fim, vale a pena trazer aqui a canção evangélica, Deus pode ouvir , que nos 

demonstra de modo expressivo que o movimento de ajoelhar e orar tem, para os 

evangélicos, inequívocas pretensões de materialização das suas convicções religiosas: 

                                                    Deus pode ouvir a minha voz 

                                                    Pode entender meu coração 

                          Pode atender os meus pedidos 

                          Se eu dobrar os joelhos e orar 

                                                                 Deus se o Senhor me abençoar 

                                                     Minha tendas ampliar 

                                                     Se a tua mão for sobre mim 

                                                                  Deus se o Senhor me abençoar 

                                                     Se do mal me afastar 

                         Em nome de Jesus te agradeço amém28 

Podemos depreender desta canção que a postura estética de dobrar os joelhos para 

orar influencia a própria acção divina, pois esta posição é uma condição para que Deus 

ouça, entenda e atenda aos pedidos do crente. Isto remete-nos retrospectivamente não só 

à passagem bíblica de II Crónicas 7: 14, como à canção Se eu quiser falar com Deus de 

Gilberto Gil, anteriormente analisados. Por outro lado, a canção Deus pode ouvir

 

é 

bastante esclarecedora quanto ao objectivo da oração, que é to develop a direct, 

                                                

 

28 Extraída em: Ministério Vestes de Louvor, Igreja do Nazareno de Itatiba  SP (11) 4538-8499, Colectânea 
de Louvores, Volume I  Agosto de 2000.    
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personal, and vividly felt relationship with their creator experience through dialogue, 

through an interaction between two intentional consciousnesses (Luhrmann, 2007: 85). 

Além disso, Deus pode ouvir , lembra-nos inevitavelmente a ideia de participação do 

filósofo francês Lucien Lévy-Bruhl, trabalhada por Tanya Luhrmann no seu ensaio How 

do you learn to know that it is God speaks? . É que as letras da canção sugerem que 

embora haja, digamos, uma pré-condição para que Deus ouça a oração do crente, existe, 

não obstante, entre ambas uma evidente intimidade. O conceito de Lévy-Bruhl vai mesmo 

ao encontro disto, pois a ideia subjacente de participação , é que os crentes  

experienced themselves as participating in the external world, and the external world as 

participating in their minds and bodies (idem: 83). Luhrmann arremata ainda que, de 

acordo com o seu trabalho de campo com os evangélicos americanos, os crentes  learn to 

feel God in their bodies and in their minds (idem: 84).  

Ora bem, sugerimos que a estética corporal para o recebimento corporal do 

Espírito Santo, a consagração dos alimentos na Santa Ceia e a genuflexão na oração, 

procuram, implicitamente, tornar tangíveis uma série de aspirações consideradas 

inalcançáveis. Um outro aspecto que pretendemos abordar neste capítulo, e que também 

se entrecruza com a tangibilidade do intangível , prende-se com a ideia de que as 

genuflexões e outros sacrifícios corporais durante a oração, jejum, louvor e demais 

actividades litúrgicas, propiciam a aquisição de determinadas virtudes cristãs, entre as 

quais se conta a de ter um espírito quebrantado , virtude fervorosamente encorajada 

institucional e teologicamente por algumas igrejas evangélicas-pentecostais. Para o ritual 

de quebrantamento é extremamente importante certa estética emocional, oriunda da conexão 

entre posturas corporais (como a genuflexão) e determinadas emoções.  

3.5. Estética emocional 

Iniciaremos a exploração desta temática a partir das pesquisas de Talal Asad 

(1993: 62) em torno do conceito cristã medieval de disciplina moral. Este antropólogo 

enfatiza o facto de que no despontar da Idade Média, a Regra de São Benedito era um 

programa que visava o desenvolvimento de virtudes cristãs. A vida quotidiana dos monges 

era definida por várias tarefas, desde o trabalho à oração, do louvor a outros serviços 

litúrgicos (idem). Segundo as investigações de Asad, a aprendizagem das virtudes de acordo 

com o programa monástico medieval, foi feita inicialmente através da imitação (idem: 

63). E acrescenta ainda que as virtudes eram formadas pelo desenvolvimento da 
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capacidade do individuo se comportar em conformidade com os exemplos de santidade e 

conclui que acquiring this ability was a teleological process (idem). Importa sublinhar 

que neste processo de treino da self cristã a fronteira entre o comportamento externo e a 

motivação, entre o ritual social e os sentimentos, entre actividades que são expressivas e 

aquelas que são técnicas (idem) é muito subtil. 

Asad exemplifica isto com um dos tipos de ascetismo formalmente reconhecido 

neste período: a cópia de manuscritos que ocupava gerações de monges. A reprodução 

correcta dos manuscritos era uma tarefa encarada  like prayer and fating, a means of 

correcting one s unruly passions (Leclercq cit. in Asad, 1993: 64). Ou seja, dita por 

outras palavras, a cópia de manuscritos concorria para a perfeição espiritual dos 

monges, afastando-os das paixões mundanas . Portanto, a técnica da caligrafia enquanto 

ritual interferia directamente nos sentimentos endógenos ou nalgumas desenfreadas 

pulsações internas. Em suma, todo o programa de disciplina moral tem por objectivo 

conectar o outer behavior com o inner motive (Asad, 1993: 64).  

Porém, estas interpretações antropológicas que ora fazemos nem sempre foram 

assumidas sob esta perspectiva. Facto constatável se seguirmos com alguma acuidade a 

cronologia dos debates antropológicos, principalmente se atendermos à antropologia 

moderna, como nos alerta Asad. Neste período, os antropólogos faziam a seguinte 

destrinça: sentimentos seriam algo privado e inefável e ritual seria público e legível 

(Asad, 1993: 72). Eram discutidas como duas categorias distintas. Asad recorda que o 

antropólogo Arthur Maurice Hocart via as emoções como algo qualquer coisa que 

interrompia e destruía o ritual, chegando a afirmar que o ritual é  an intellectual 

construction that is liable to be broken up by emotion (Hocart cit. in Asad, 1993: 72). 

Porém, confinando o debate à nossa área de interesse aqui, afirmamos que as emoções e 

os rituais são claramente indissociáveis.   

Ora, a tese que avançamos é que na religiosidade de determinados ramos 

protestantes, existem rituais, que não têm necessariamente o intuito de corrigir paixões 

desenfreadas , como se concebia na Era medieval cristã e ainda hoje (Opus Dei), mas que 

visam proporcionar uma real e profícua vivência com Deus. Aqui encontramos um ponto 

comum com a Regra Beneditina que é o aperfeiçoamento espiritual. Falamos do ritual da 

oração, para a renovação espiritual, mais conhecido no mundo evangélico como 

quebrantamento. Teologicamente, em algumas denominações evangélicas, aconselha-se aos 
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fiéis, para estes momentos, orar ajoelhado e jejuar, num ambiente que envolva sofrimento 

e sentimentos de tristeza, expressada através de lágrimas, gemidos e choro intensos que 

são concebidos individualmente e colectivamente como um desaguar de emoções 

esteticamente nobres. Nestes contextos rituais, as lágrimas denotam contrição, 

sinceridade, autenticidade ou, se quisermos, um sinal visível e tangível de mudança, de 

transformação e de real conversão. Antes de esmiuçarmos a temática do quebrantamento, 

faremos uma abreviada abordagem sobre as lágrimas e o choro.  

3.5.1. Lágrimas como signos  

Marcel Mauss gravitando em torno desta questão, e apropriando-se da pesquisa de 

Dumas, salientou o seguinte: não são somente os choros, mas todos os tipos de 

expressões orais dos sentimentos que são essencialmente, não fenómenos exclusivamente 

psicológicos, ou fisiológicos, mas fenómenos sociais, marcados eminentemente pelo signo 

da não - espontaneidade, e da obrigação mais perfeita ([2001] 1920: 325).  Para Mauss, 

estes sentimentos colectivos e individuais  são mais do que simples manifestações, são 

sinais, expressões compreendidas, em suma, uma linguagem (idem: 332). Importa 

também mencionar que Mauss entendeu as ululações dos rituais funerários australianos, 

como signos, símbolos e linguagem socialmente decifráveis, mas também como 

distensões orgânicas (idem: 334). Esta apreciação de Mauss assume claramente que, 

evitar a abordagem sobre a estrutura orgânica que suporta as emoções, reduzindo o 

debate ao social, tornaria uma pesquisa acerca das emoções infecunda e incompleta.  

Na esteira de algumas preocupações maussianas, Paulo Valverde (1999), no seu 

estudo do fado, partindo do debate antropológico da década de 1980 sobre as emoções, 

argumenta que a concepção que temos na actualidade sobre as lágrimas é uma percepção 

cultural e historicamente específica (1999: 13). Valverde recorre à historiografia das 

lágrimas elaborada por Anne Vincent-Buffault. Aponta os romances do século XVIII 

como excelentes exemplos que nos fazem perceber o porquê das lágrimas terem de ser 

encaradas mediante uma especificidade histórica. Neste período, nas comédias 

lacrimejantes dos palcos franceses, as personagens masculinas choravam com volúpia, e 

estes choros ultrapassavam o lado estritamente ficcional das peças. Os espectadores 

abraçavam-se e choravam compulsivamente e, para muitos dramaturgos as lágrimas do 

público eram de extrema importância pois representavam o termómetro do êxito das suas 
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peças. Os amantes banhavam as suas cartas com lágrimas antes de as entregar à amada. 

Outro episódio curioso é que a reconciliação de Rousseau e Diderot fora marcada por 

uma explosão de lágrimas de ambos. Os discursos e manifestações públicas, como a da 

Revolução Francesa, eram pontuados pelas lágrimas (idem).  

Porém, Valverde ressalta que devemos evitar o perigo da retórica da sinceridade e 

autenticidade, pois, em determinados contextos, as lágrimas partilham-se, trocam-se, 

misturam-se com deleite sem que tal nos possa levar a considerá-las menos verdadeiras. 

Elas não são necessariamente uma exteriorização de estados íntimos. São performances 

públicas (idem: 14). E conclui a sua reflexão escrevendo que as lágrimas tornaram-se 

uma manifestação privilegiada da subjectividade e do controlo da subjectividade. Passam 

a ser, à luz desta concepção, uma manifestação íntima (idem).  

Mas, se as lágrimas podem ser simuladas ( lágrima de crocodilo ) e se são meros 

fluidos lacrimais, então, em que medida podemos dissociá-las dos significados que as 

pessoas lhes atribuem? 

Em primeiro lugar, como define Gary L. Ebersole, lágrimas, em termos físicos are 

a transparent saline liquid secreted from the lachrymal ducts around the eyes. The 

physiological functions of tears are to keep the cornea moist, wash away irritants from the 

eyes, and, with the antibacteriological agents they contain, fight infections of the eyes 

(2005:  9023). A anterior definição de lágrimas, como um fluido límpido, não abarca, de 

certeza muitos dos seus significados. Ebersole baseando-se em alguns relatos etnográficos 

refere que nem todas as lágrimas são idênticas e que the meaning of specific tears is 

culturally and historically negotiated and renegotiated over time and space (idem: 9024). 

Além disso, como observa este autor noutro espaço: although all healthy persons have 

the ability to shed tears, the meaning

 

attribute to specific tears depends on a number of 

situations, elements and on specific sociocultural expectations (2004: 186). Neste ponto, 

o autor alega que, para entendermos os significados específicos das lágrimas, incluindo 

aquelas que são derramadas nos contextos religiosos, devemos articulá-las com amplos 

conceitos sociais como hierarquia social, poder, género, classe, raça e moralidade (idem: 

187).  

Um aspecto avançado por Ebersole e que nos parece relevante, é o processo do 

discurso de naturalização das lágrimas e sua subsequente internalização. Este processo 

poderá estar associado a uma concepção burguesa, individualista e iluminista das 
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emoções, que é, por vezes, contraditória. A partir desta concepção veicula-se a ideia de 

que há uma coincidência entre o interior das pessoas e a real autenticidade das emoções 

e do próprio eu (Valverde, 1999: 7). Ou seja, pensa-se que há um lado interior, que 

poderá ser o mais esconso do indivíduo que alberga a sinceridade e a verdade 

inquestionável dos sentimentos humanos. Paulo Valverde, acerca da naturalização e 

internalização das nossas emoções considera, em primeiro lugar, que as emoções são 

forjadas no campo das relações sociais, mas neste processo a materialidade biológica dos 

indivíduos é articulada com a sociedade. Daí que defenda que  o interior do corpo dos 

indivíduos não é, pois, um lugar obscuro e inapreensível. É um lugar fortemente 

culturalizado (Valverde, 1999: 8). Deste modo, conclui que, tal como a cultura pode ser 

influenciado pela biologia, também a biologia pode ser culturalizada (idem). Propõe 

ainda uma revisão crítica da concepção tradicional de pessoa, alimentada pela burguesia 

do século XIX, em que se espraia a ideia da existência de uma descontinuidade entre o 

interior da pessoa e o seu exterior social.   

De qualquer forma, e do ponto de vista metafórico, diremos que as lágrimas são 

concebidas geralmente como algo que expressa e espelha o mais profundo e verdadeiro 

estado d alma do ser humano. E a pergunta que obviamente nos ocorre, é o porquê dessa 

conotação das lágrimas com autenticidade e sinceridade.  

Com nota Ebersole, as lágrimas são um produto corporal que é expelido do 

corpo assim como o sangue, suor, urina, fezes, vómito, mucos, saliva, leite maternal e os 

fluídos seminais (2005: 9024). Portanto, elas atravessam as fronteiras corporais do 

interior e desaguam no exterior. Continuando a sua observação, Ebersole diz:  fluem do 

domínio invisível para o visível, da esfera oculta ou privada para a esfera pública (idem). 

Evocando Van Gennep, ele sublinha a ideia deste etnógrafo francês de que estados 

liminares, sítios e actividades, que implicam o atravessar de fronteiras, são ambivalentes e 

inerentemente perigosos (idem). Deste modo, advoga que as lágrimas são liminares e que 

they move and exist betwixt and between two distinct states or space, and therefore they 

are natural symbols of transitions or passages (idem). Há uma assunção por parte do 

senso comum de as lágrimas são símbolos naturais que exprimem a intimidade 

individual e colectiva e tal perspectiva simbólica tem um forte impacto na mediação de 

significados nas relações sociais. Terá também, sem dúvida, o seu impacto nas relações 

entre os crentes e as suas divindades.  
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Jesus chorou (João 11: 35). Este é o versículo mais curto da Bíblia. Embora 

lacónico, para muitos fiéis, esta é uma passagem bíblica que radiografa um dos momentos 

onde o messianismo de Jesus Cristo é mais profundo e esteticamente significativo, 

precisamente por ser um acontecimento que pode levar o crente a atingir um ápice 

emocional, quando lê ou ouve este relato. Todo o capítulo de João 11 relata o episódio da 

ressurreição de Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Segundo o versículo 5, Jesus 

amava muito estes três irmãos e quando soube do falecimento de Lázaro deslocou-se a 

Judeia. O ambiente que envolveu o acto de ressurreição foi de uma consternação tal que, 

vendo Ele Maria a chorar aos seus pés e os judeus que se aglomeraram ao seu redor 

chorando, não se conteve e chorou também.  

Como nos argumentou um pastor evangélico, Ele revelou o seu lado humano, 

pois é 100% divino, 100% humano 29. A leitura que alguns podem fazer desta história é 

que a profunda amizade que Jesus nutria por Lázaro foi patenteada, não só no milagre em 

si, mas nas lágrimas que ele derramou como um sinal de exteriorização dos seus 

sentimentos mais profundos.  

No nosso entender, as lágrimas representam os significados que as pessoas 

atribuem à realidade e suas às suas representações do mundo. Basta atendermos à 

metáfora ocidental dos olhos como a janela da alma para pensarmos que, quando uma 

pessoa altera o seu estado emocional (seja pela tristeza ou pela alegria), as suas lágrimas 

irrompem nesta janela , como se do fio condutor de sinceridade e autenticidade se 

tratasse. É claro que muitas vezes nem se põe em causa se foi um estímulo 

encomendado às glândulas lacrimais para que estas produzam os fluídos lacrimais, ou se 

as lágrimas foram de facto espontâneas ou naturais . Geralmente, a visibilidade pública 

do derramamento das lágrimas é conotado como sinal ou aprovação da sua veracidade.  

Gary Ebersole, a título de exemplo das lágrimas como signos, traz-nos o caso dos 

serviços religiosos no cristianismo pentecostal, onde a descida do Espírito Santo no corpo 

de uma pessoa é assinalada a três níveis: by glossolalia (speaking in tongues), the loss of 

full consciousness, and frequently by copius tears flowing down the face (idem: 9025). 

Todavia, e a fim de aprofundar para esta discussão acerca das lágrimas como signos, 

propomos estudar o ritual de quebrantamento.  

                                                

 

29 Excerto de uma conversa que tivemos com um pastor nazareno, em Julho do corrente ano, a propósito   
deste episódio da ressurreição de Lázaro e o choro de Jesus.  
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3.5.2 O quebrantamento e as emoções  

O quebrantamento ganhou, na década de noventa do século passado, um rejuvenescimento 

peculiar no contexto pentecostal brasileiro. Nesta década, algumas igrejas pentecostais 

assumiram-no como o mecanismo, por excelência, de instigação ao avivamento

 
30 ou 

reavivamento espiritual. No entanto, um dos pilares teológicos mais conhecidos desta fase 

da vida cristã-pentecostal remonta ao século XVII. Referimo-nos ao livro Quebrantamento: 

Espírito de Humilhação do pastor puritano inglês Richard Baxter. As obras dele foram 

profusamente divulgadas no século XVII, com um impacto inequívoco nos meios 

protestantes. 31 A cidade onde ele exercia o seu ministério, Kidderminster, passou por 

momentos de grande excitação espiritual , o que contribui para a conversão de centenas 

de pessoas. Tal efervescência puritana devia-se, em parte, aos seus escritos e às suas 

afamadas prelecções. Mas, então, no que se baseava a doutrina que ele tanto queria fazer 

proliferar?  

Este líder religioso apelava a uma conversão genuína, isto porque acreditava que 

muitos fiéis nunca experimentaram esta transformação salvadora, que rebaixa o eu , e 

estabelece a Cristo como soberano da alma (Baxter, 1991: 3). De acordo com essa 

doutrina, para que ocorra tal transformação salvadora é imprescindível que o crente 

procure ter uma alma humilhada e que deseje  mortificar a própria carne pelo uso 

daqueles meios indicados como sendo aqueles através dos quais Deus a subjuga, como 

através do jejum, abstinência, vestuário simples, trabalho duro e negando-se prazeres 

desnecessários (idem: 7). Curiosa, do ponto de vista antropológico, é a reflexão que ele 

faz acerca destes meios de domar o corpo e os desejos, regozijando-se com os sofrimentos 

impostos à carne, pois, na óptica dele:  ela foi e ainda é um grande inimigo de Deus e 

nosso, e a causa de todo o nosso pecado e miséria (idem). Esta penitência imposta à carne 

é encarada como um meio para dissolver e aniquilar aquilo que chama o eu carnal 

visto ser esta o ídolo da alma (idem: 9). A mensagem impregnada nesta visão é 

claramente a da morte à individualidade e pretensões que se assentam na carne , uma 

total e incondicional abnegação, submissão e rendição à divindade. Segundo esta 

                                                

 

30 No meio pentecostal, avivamento espiritual é entendido como um período marcado por uma intensa 
efervescência espiritual , onde se regista a ocorrência de grande número de conversões.  

31 Max Weber em Espírito de Capitalismo  faz menção a Baxter como um dos propagadores literários da ética 
puritana, e a um dos seus escritos teológicos mais conhecidos Christian Directory. Ver a propósito Weber 
(2004:142).  
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perspectiva, só assim os fiéis estarão livres do pecado e serão plenamente convertidos e 

santificados. Por outro lado, Baxter reifica uma máxima medieval do corpo como um 

fardo , como o túmulo da alma e a ideia do corpo como um empecilho ao 

desenvolvimento espiritual , dai que advogue a pulverização dos desejos carnais como 

condição para alcançar as virtudes cristãs.  

Conforme Baxter, neste trajecto de humilhação e quebrantamento, uma 

demonstração pública ou individual das emoções, exteriorizadas através das lágrimas, seria 

uma prova ou um atestado de sinceridade dos que foram quebrantados por Deus. 32 A 

este respeito, diz:  

A humilhação também deve ser expressa através de todos aqueles meios e sinais externos, 

aos quais Deus, através das Escrituras ou da nossa própria natureza, nos conclama. Como, 

por exemplo, através de lágrimas e gemidos, tanto quanto oportunamente nos ocorra; 

através de jejum, e da atitude de prostrar-se por causa de nossa pompa e tolice mundanas, 

e uso de roupas humildes, porém decentes; condescendendo com os mais desfavorecidos, 

e se sujeitando aos mais humildes, usando linguagem e carruagem simples; e perdoando 

outros, por sermos sensíveis à grandeza dos nossos débitos para com Deus (idem). 

Este comentário é extremamente denunciador da componente emocional e 

estética na religiosidade protestante, assumindo o lugar de barómetro do grau de 

veracidade da experiência de santificação do crente. Todavia, Baxter alerta que, neste 

processo, não se deve estribar em demasia na parte emocional, pois a tristeza, a angústia e 

outros sentimentos não são necessariamente sinónimos de humilhação e sinceridade. Seja 

como for, ele observa:  Deus não criou os sentimentos em vão. É impossível que um 

homem possa ter uma vontade santificada e as suas emoções não manifestarem alguma 

correspondência, e sejam controladas pela vontade. Embora não possamos gemer naquele 

grau que desejaríamos, ainda assim terá de haver alguma tristeza sempre que o coração for 

verdadeiramente mudado, e, aparentemente, esta tristeza deveria ser grande (idem: 20). O 

incitamento à tristeza, às lágrimas e demais sentimentos é feito principalmente na fase 

inicial da conversão, porque se crê que o acto de pedir perdão a Deus pelos pecados deve 

ser um momento de contrição profunda, e quanto mais a pessoa estimule as suas emoções 

mais humilhação irá experimentar e atingirá o seu objectivo de transformar a torre de 

                                                

 

32Estas propostas teológicas de Baxter sobre humilhação e quebrantamento foram largamente inspiradas 
em versículos bíblicos como Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração compungido 
e contrito; não desprezarás, ó Deus (Salmos 51: 17). Ver ainda, a este propósito, Salmos 34: 18; 1 Pedro 
5:5; Salmos 138: 6; Isaías 57: 15; Isaías 66: 2; Mateus 23: 12; Actos 9: 15; 1 Pedro 5: 6 e Actos 9: 15.     
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Babel em pó (idem: 10). John Corrigan, apresentando o estudo de William A. Christian 

Jr. sobre a piedade católica espanhola nos séculos XV e XVI, refere que este último 

propõe que:  

Emotional experiences were measures of the health of the soul, and religious weeping was 

evidence of the disposition of the heart toward God. Tears were especially important as 

signs at of contrition. They wash away sins at the same time that they revealed guilt. 

Collective weeping was dramatic admission by townspeople that they had transgressed 

God s law and appeal to God for mercy and forgiveness (Corrigan, 2004: 33).      

Em bom rigor, diríamos que as emoções no contexto religioso não são um fim em 

si, mas antes um meio para. Ou seja, a tristeza é um mecanismo efémero que abre 

portas para um verdadeiro arrependimento e conversão e não pode ser vista como o 

estado perene do crente. Esta inferência é bem patenteada numa das frases mais 

esclarecedoras de Baxter sobre esta questão: 

Você não deve colocar a ênfase da sua religião nelas, como se fôssemos chamados pelo 

Evangelho apenas para uma vida de tristeza. Mas deve fazer da tristeza e das lágrimas 

servas da sua fé, amor, e alegria no Espírito Santo, e de outras graças. Assim como o uso 

da agulha é apenas para abrir caminho para a linha, e então é a linha, e não a agulha, que 

faz a costura, assim, a nossa tristeza serve apenas como preparação para a fé e amor, sendo 

estes os que unem a alma a Cristo (Baxter, 1991: 29). 

Reportaremos a seguir umas notas de terreno que nos serviram para aclarar as 

propostas teológicas apresentadas por Baxter. Este inolvidável episódio ocorreu 

recentemente no Acampamento Distrital dos jovens nazarenos em Portugal. Sob o lema 

Geração Santa , estes reuniram-se para mais um retiro anual, desta vez na Serra da Lousã 

(Foz de Arouce), em Coimbra, de 3 a 7 de Setembro do corrente ano. A organização deste 

evento convidou um pastor da Igreja Assembleia de Deus para ser o prelector principal do 

acampamento, e este no dia 5 de Setembro, ao ministrar a palavra desafiou os jovens 

fiéis à humilhação, porque na humilhação há vitória , afiançou. Repentinamente disse:  

é preciso matar um homem dentro de nós , alguns, curiosos por decifrar tal afirmação, 

fitaram os seus olhos gravemente no prelector e aguardaram o desfiar da sua prelecção. 

Depois de algum suspense, o pastor esclareceu que é preciso matar o eu carnal dentro 

de nós e isso vem com a humilhação, advertiu porém, ser esta uma humilhação diária que 

exige constância . Depois, com uma música ao piano como pano de fundo, criando um 

ambiente deslumbrantemente emocional , apelou aos jovens que se dirigissem ao altar 
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para orarem e renovarem a sua fé. Dezenas deles aproximaram-se e ajoelharam-se para 

orar. Logo a seguir, gerou-se uma atmosfera de excitação e efusão emocional que produziu 

um imenso êxtase durante a oração. Ouviam-se ululações bem expressivas, e no meio de 

todo esse enlevo o pastor impunha as suas mãos sobre os jovens orando e recitando (João 

3:30): É necessário que ele cresça e que eu diminua . Nesta noite, observamos que todo 

este ritual de humilhação foi marginado por brados, gemidos e choros compulsivos. No dia 

seguinte abordando uma jovem sobre o porquê do choro nestes momentos, ela enfatizou 

que  o choro limpa todo o pecado, todo o lodo .  

Numa apreciação geral desta secção, consideramos que o momento de 

quebrantamento ao envolver lânguidas posturas e profundas emoções, sugere-nos que 

estamos perante uma eminente estética emocional. Esta estética é reconhecida como 

indispensável em todo o processo de aquisição de uma virtude cristã fundamental: um 

coração quebrantado ou um espírito submisso à vontade divina. Contudo, convém 

referir que estas emoções se inserem num quadro de economia de sentimentos que 

podem influenciar a Deus (Christian Jr., 2004: 34). Isto é, joga-se com a ideia de que a 

misericórdia de Deus atende a um fiel com coração plangente e não só, tacitamente 

também se acredita que Ele se comove com todo o cenário da contrição sincera que 

implicará o derramamento de lágrimas. Nos dias que correm, algumas igrejas pentecostais 

não subscrevem que o crente se deva apresentar com um aspecto tétrico e pesaroso, pelo 

contrário. No entanto, ainda se presencia reminiscências teológicas de que os momentos 

de entrega total e de sujeição a Deus devem ser acompanhados por alguma 

emocionalidade, pois o Espírito Santo se move nos crentes até com gemidos inexprimíveis33 .  

Em muitos rituais o choro e derramamento de lágrimas são algo exclusivamente 

feminino, o que levanta a questão do género nestes contextos. Porém, como pudemos 

inferir ao longo deste estudo, o contexto evangélico é um locus onde o experienciar de 

determinadas emoções é altamente encorajado a todos os fiéis, independentemente do 

género, e faz parte do próprio arcabouço teológico que suporta determinados rituais 

como o que aqui explanamos: o quebrantamento.  

                                                

 

33 Frase sugerida pela canção evangélica  Quero que valorizes .  
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Uma questão levantada por Christian Jr., mas que já tinha sido abordado por 

Mauss e pelo próprio Baxter34, é que o choro não representa necessariamente uma 

manifestação espontânea de emoção, podendo ser simplesmente um acto formal. Como 

exemplo, ele recorre aos rituais dos índios Tapirapa do Brasil Central e às cerimónias de 

lamentações entre os sulistas italianos (idem). A pergunta que se coloca é: se o choro pode 

ser provocado, então pode ser aprendido? Sim, pode. Por vezes, o choro torna-se rotineiro 

na religiosidade e, para exemplificar, Christian Jr. reporta-se os cultos de Domingo nas 

igrejas evangélicas americanas, especialmente na Appalachia, onde o choro é um item 

do serviço litúrgico. Esta questão faz parte da temática da aprendizagem na religião e da 

transmissão religiosa e cultural em geral, de que daremos conta na secção que se segue. 

Por outro lado, estamos convictos de que, para esmiuçarmos com mais acuidade aspectos 

da prática religiosa, como posturas e performances emocionais nos cultos evangélicos, 

ser-nos-á necessário recorrer a outras dimensões cognitivas como a memória. É o que 

propõe John Corrigan quando defende que emotional performance in religious ritual 

symbolically manifests intersections of morality, aesthetics, cognition, and memory in 

ways that disclose lived social orders and cultural presuppositions (Corrigan, 2004: 16).              

                                                

 

34Ele argumenta que as lágrimas podem até ser forçadas contra a vontade da pessoa, caso ela não esteja a 
cumprir escrupulosamente os preceitos para uma verdadeira humilhação (Baxter, 1991: 19). Nesse sentido, 
as emoções seriam impelidas e não-espontâneas.   
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Capítulo IV  

4.Posturas corporais, memória implícita, aprendizagem e transmissão 

religiosa  

4.1. A memória na religiosidade cristã: de St. Agostinho a Harvey Whitehouse 

A transmissão religiosa é indubitavelmente um dos aspectos mais relevantes quando se 

quer fazer uma incursão, com acuidade, à religiosidade das pessoas. É que ela permite 

perceber algumas dinâmicas que têm a ver com o perpetuar de determinadas práticas 

religiosas e, consequentemente, com a imortalização da própria crença. Assim, ao longo 

desta secção, tendo em vista a compreensão de como a postura corporal é aprendida e 

transmitida de geração em geração, lançaremos mão a um mecanismo fundacional em 

todo este processo: a memória, ou, mais especificamente, a memória implícita. A discussão 

acerca da transmissão e aprendizagem religiosa servirá de mote para uma breve resenha do 

que tem sido o empreendimento antropológico de se redefinir perante os desafios 

lançados pelas ciências cognitivas, entre os quais se conta a teoria da mente . 

Santo Agostinho de Hipona foi um dos percursores na abordagem da memória na 

religiosidade cristã. Na sua conhecidíssima obra Confissões, sob a rubrica  o poder da 

memória , escreveu o seguinte: 

Irei também além desta força da minha natureza ascendendo por degraus até àquele que 

me criou, e dirijo-me para as planícies e os vastos palácios da memória, onde estão 

tesouros de inumeráveis imagens veiculadas por toda a espécie de coisas que se sentiram. 

Aí está escondido também tudo aquilo que pensamos, quer aumentando, quer 

diminuindo, quer variando de qualquer modo que seja as coisas que os sentidos 

atingiram, e ainda tudo aquilo que lhe tenha sido confiado, e nela depositando, e que o 

esquecimento ainda não absorveu nem sepultou. Quando aí estou, peço que me seja 

apresentado aquilo que quero: umas coisas surgem imediatamente; outras são procuradas 

durante mais tempo e são arrancadas dos mais secretos escaninhos; outras ainda 

precipitam-se em tropel e, quando uma é pedida e procurada, eles saltam para o meio 

como que dizendo: Será que somos nós? (Santo Agostinho, 2000: 453). 

Estas e outras reflexões de Santo Agostinho, que veremos mais abaixo, 

aproximam-se dos recentes estudos acerca da memória na religiosidade. Aliás, se 

confrontássemos as abordagens filosóficas de St. Agostinho e os trabalhos de Harvey 
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Whitehouse, diríamos que apresentam muitas similitudes e seriam, em parte, coevos, pois 

ambos sublinham a relevância da memória em todos os aspectos da existência humana. 

St. Agostinho acrescenta ainda:  

Aí está à minha disposição o céu, e a terra, e o mar, com todas as coisas que neles pude 

perceber pelos sentidos, excepto aquelas de que me esqueci. Aí me encontro também 

comigo mesmo e recordo-me de mim, do que fiz, quando e onde o fiz, e de que modo fui 

impressionado quando o fazia. Aí estão todas as coisas de que eu me recordo, quer 

aquelas que experimentei quer aquelas em que acreditei (idem). 

Estes dois trechos acomodar-se-iam nas investigações de Whitehouse no que tange 

à transmissão religiosa, pois este advoga que if people cannot remember what to believe 

or how to do a ritual, these beliefs and rituals cannot be passed down from one 

generation to the next, and so the religious tradition would not be able to establish itself 

(Whitehouse, 2004: 64). Aqui a tónica repousa no quão indispensável é o acto de 

lembrar, pois é recorrendo às experiências e crenças do passado, alojadas na memória, 

que se tornam passíveis a performatização dos rituais e a transmissão religiosa. Ainda mais 

facundo, St. Agostinho afirma  se eu te encontrar fora da minha memória, estou 

esquecido de ti (St. Agostinho, 2000: 475). Dir-se-ia, então, que a concepção que as 

pessoas têm de Deus depende visceralmente da memória. Isto é, ela alberga toda a 

estrutura cognitiva, toda a construção do Self, toda a crença, em suma, é o repositório 

existencial .         

Assim, a influência de lembrar o passado para se reificar o presente é um 

aspecto fulcral. A este propósito chamou-nos a atenção o ensaio On Learning Religion: 

an Introduction , de David Berliner e Ramon Sarró. É que estes dois antropólogos, ao 

reflectirem sobre a aprendizagem religiosa, também abordaram a questão da visitação do 

passado pela pessoa religiosa. Sarró e Berliner, vasculhando os escritos do pensador 

romano Cícero, demonstram-nos que este estabeleceu uma distinção entre aquelas 

pessoas que conduziam o ritual rotineiramente sem prestar atenção ao que faziam, 

cunhando essa forma ritualista de supersticiosa , e aqueles cujos rituais eram seguidos 

atenciosa e conscientemente, de religiosos , que vem etimologicamente do latim relego: 

to do something in full consciousness (Berliner e Sarró, 2007: 2).35 Eles observam 

                                                

 

35  Sobre este assunto ver ainda Sarró (2008b) 
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também que esta ortopraxis contribui para que o crente não faça os rituais mecanicamente, 

mas antes  remain conscious (idem).  

Porém, existem rituais que só raramente são efectuados, e que levam alguns fiéis a 

esquecer os seus detalhes e significados. Nesses contextos, como defende Harvey 

Whitehouse, uma potencial solução é um verdadeiro regime repetitivo de transmissão 

religiosa (Whitehouse, 2004: 64). Todavia, independentemente da rarefação dos rituais a 

religious person should constantly read the foundations of his or her beliefs and apply 

them to new situations, always revisiting, like chameleon, the trodden path with renewed 

intend to move forward (Berliner e Sarró, 2007: 2). Na nossa opinião, esta insistente 

visitação do passado ou acção repetitiva (Latour, cit. in Berliner e Sarró, 2007: 3) tem 

como ponto de partida e de chegada, a memória.  

Segundo Harvey Whitehouse, há basicamente dois tipos de memória: a implícita e 

a explicita. A memória implícita deals with things we know without being aware of 

knowing (Whitehouse, 2004: 65): o autor sugere-nos o exemplo de guiar uma bicicleta. 

Já a memória explicita deals with things we know at a conscious level (idem). Esta última 

encontra-se subdividida em dois tipos: memória a curto prazo e a memória a longo prazo. O 

primeiro caracteriza-se pela sua brevidade, ou seja, permite-nos guardar conceitos, ideias 

ou informações por um curto período de tempo. Whitehouse apresenta-nos o caso do 

registo de um número de telefone, em que existe um timing suficiente para o escrevermos 

antes de nos esquecermos dele. O segundo torna-nos capazes de guardar informações 

durante horas ou por toda a vida. Por fim, memória a longo prazo divide-se em dois tópicos: 

memória semântica e memória episódica. De acordo com Whitehouse, a memória semântica 

consiste no conhecimento geral que temos do mundo (idem), dando como exemplos saber 

comportar-se num restaurante ou saber qual a capital de França.36Por sua vez, a memória 

episódica ou biográfica consiste em eventos específicos da nossa experiência de vida, como o 

nosso primeiro beijo (idem). Ele salienta ainda que a memória semântica e episódica são 

activadas diferentemente nos dois modos de religiosidade (doutrinal e imagístico).     

                                                

 

36Num outro estudo (Barbosa e Ramos, 2008) defendemos que a prática do batuque entre os filhos de cabo-
verdianos na Região metropolitana de Lisboa é altamente fertilizada pela memória semântica que estes têm do 
país de origem dos seus pais.  
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4.2. Memória implícita e posturas corporais 

Voltemos, pois, às posturas corporais, seguindo a proposta de Whitehouse de que existe 

um conjunto de conhecimentos implícitos que são transmitidos nos serviços litúrgicos 

cristãos e que may involve various alterations of posture, coordinated among 

worshippers in the congregation, as sequences of standing, sitting, and kneeling (idem: 

92). Este antropólogo,  argumenta que estas posturas mudam consoante o contexto em 

que se inserem e  anota: standing in the middle of service may invariably linked with the 

activity of singing, kneeling with praying, and sitting with listening, even though there is 

no obvious instrument connection between these specific activities and bodily postures 

they require (idem: 93).  

Estes procedimentos rituais são aprendidos pelos recém-convertidos e pelas 

crianças através da memória implícita. Mas, como adquiri-la? Na nossa opinião, há que 

assumir, em primeiro lugar, que a memória explícita (semântica) tem um papel 

preponderante na memória implícita, pois pode haver um conhecimento a priori de que 

ajoelhar remete à oração e estar de pé ao cântico . Em segundo lugar, Whitehouse 

sugere-nos que frequent repetition of a body of religious teachings has the effect of fixing 

it firmly in people s minds (idem: 67). Com efeito, os rituais ao serem frequentemente 

repetidos diariamente ou aos fins-de-semana, são processados na memória implícita (idem: 

68). Contudo, toda a argumentação teórica de Whitehouse ganha outros contornos, que 

poderão ser largamente contestáveis, quando defende que it is simply a psychological 

reality that repetitive actions lead to implicit behavioral habits that occur independently 

of conscious thought or control (idem: 68). É que este pressuposto cognitivista de 

conhecimentos ou comportamentos implícitos esbarra com a ideia de relego aventado por 

Cícero, pois a execução de um ritual religioso tem de ser inexoravelmente consciente.  

Porém, atendamos aos bastidores desta teoria de memória implícita para a 

percebermos melhor. Whitehouse começa por referir de que, no caso da memória 

procedural ou implícita, a lembrança é inconsciente, isto é, nós podemos saber como fazer 

algo em particular, como guiar uma bicicleta, sem estarmos cientes do que estamos a 

lembrar (idem: 88). Este antropólogo refere que um dos modelos que ajudam a explicar 

isso é o modelo de Graf, Squire e Mandler. Estes sugerem-nos que a memória implícita é 

manejada por uma série de estruturas neurais que operam automaticamente e são 

relativamente independentes das outras funções cerebrais (idem). Por seu lado, um outro 
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modelo, de Roediger e Blaxton, sugere que, quer o sistema de memória implícita, como o 

de memória explicita correspondem a uma discreta arquitectura neural, e têm diferentes 

propriedades de inputs (idem). Na sua análise, Whitehouse repara que, seguindo esta visão 

implicit or procedural memory processes data presented by perceptual systems, whereas 

explicit or declarative memory is geared up to process the outputs of internal cognitive 

mechanisms (idem). Não obstante Whitehouse concordar que o modelo de Roediger e 

Blaxton seja intuitivamente plausível, adverte para o facto de que a construção do 

conhecimento implícito nem sempre é conduzida pelas nossas experiências. Para ilustrar 

sugere um exemplo bastante convincente que são as instruções verbais proferidas quando 

começamos a aprender a conduzir um carro como:  press down on the clutch pedal 

before engaging the gear stick; then apply pressure to the accelerator while slowly 

releasing the clutch (idem). Neste caso específico, colocaríamos o assento na linguagem, 

pois ela é um instrumento essencial para o processamento e memorização de 

informações (Sperber e Wilson, 1986: 173).  

As aspirações teóricas de Whitehouse sobre a memória ou os comportamentos 

implícitos, coadunam-se mais com os trabalhos de Graf, Squire e Mandler do que com os  

de Roediger e Blaxton. Deste modo, ele vê muitos dos rituais religiosos, como, por 

exemplo ajoelhar para orar ou ficar de pé para cantar , não como uma postura que 

atende necessariamente a considerações explicitas, mas antes como um procedimento 

automático e obrigatório without any need for conscious reflection and swift (automatic) 

response to cues from the environment (idem: 93).   

A nossa proposta teórica dirige-se no sentido de tentar conciliar os hábitos 

comportamentais implícitos, com o conhecimento a priori ou com considerações 

explícitas dos procedimentos rituais religiosos. Uma visão unidireccional e estanque da 

memória implícita, como um mecanismo automático e obrigatório não é de todo 

plausível, nem se revela na plenitude como um modelo operativo com capacidade de 

explicar todo o um conjunto de nuances e ambiguidades implícitos em muitos gestos, 

posturas e movimentos na religiosidade cristã, pois como alega Frederick Denny  

religious postures and gestures are cultural products and are transmitted in various ways 

and with different understandings (idem: 7342). Denny, antes de reportar um manancial 

de exemplos relacionados com esta material, argumenta primeiramente que Christianity 

also has many body movements and gestures of deep significance, but they are neither 
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universally performer within the tradition nor permitted across all classes of believers 

(Denny, 2005: 7342). Muitas destas nuances têm a ver com a diversidade identitária que 

ocorreu em períodos históricos diferentes e que forjou especificidades quanto aos serviços 

e disposições litúrgicas nas denominações cristãs. Ele enfatiza que a genuflexão é, 

biblicamente, uma postura de piedade para muitas comunidades cristãs, mas explica que 

nem todos os cristãos performatizam a genuflexão sob o mesmo ponto de vista ou pelas 

mesmas razões. Alguns ajoelham-se para a adoração, ao passo que outros reservam esta 

postura para a penitência. Há cristãos que para receber a comunhão ficam de pé e há 

outros que se ajoelham (idem). Com alguma minuciosidade Denny ressalta: kneeling is 

often associated with adoration, blessing, confession, humility, penitence, pleading, 

petition, remorse, and submission, especially in Christianity (idem: 7342).   

Na nossa prospecção de terreno, temos constatado igualmente que os significados 

das posturas corporais variam muito. Por exemplo, a postura de ficar de pé é usada 

para: o cântico; a oração, principalmente quando se inicia e se encerra o culto; quando 

alguém dá um testemunho espontaneamente; para a leitura de versículos bíblicos em 

qualquer momento do culto em reverência à palavra de Deus ; nas cerimónias da Santa 

Ceia; na dedicação de crianças, em que toda a congregação fica de pé para ser testemunha 

e fazer o voto de compromisso perante Deus, que irá zelar para que elas andem nos 

caminhos do Senhor . Note-se que alguns fiéis não se levantam para a leitura da 

palavra , nem para cantar, optando por ficar sentados. Isto é normalmente justificado 

pelo próprio pastor quando afirma:  há liberdade no Espírito . Aqui deparamo-nos com 

o ponto nevrálgico das pretensões teóricas de Whitehouse: como tornar exequível a teoria 

cognitivista da memória implícita e explícita perante esta panóplia de significados e 

conotações que uma única postura carrega? Será a memória implícita conduzida 

autonomamente? 

O que propomos é que, para os devotos de uma comunidade religiosa, embora 

uma determinada postura tenha um ou mais significados específicos, estes são 

tacitamente é destrinçados e compreendidos pelos seus membros. Mas, no processo estes 

comportamentos ou reacções implícitas não são ou estão dissociados da dimensão 

semântica ou de uma memória enciclopédica , tomando emprestado o termo a Dan 

Sperber (1985: 83). Ou seja, há uma resposta ao ambiente que circunda o ritual, mas ela 

não é propriamente autónoma ou automática , é, pelo contrário, uma reacção implícita 
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individual e colectiva que ocorre, em conformidade com um conjunto de enunciações 

rituais explícitas. Em suma, com o contexto ritual e contingência social.   

A concepção, acima mencionada, de Harvey Whitehouse, de que rituais 

frequentemente repetidos e redundantes dão origem a comportamentos implícitos e 

automáticos, despidos de qualquer consciência reflexiva encontra um paralelo teórico em 

Pierre Liénard Pascal Boyer quando nos falam de routinized action . Boyer e Liénard 

caracterizam uma acção rotineira pela sua  possible automacity, low attentional 

demandes, lesser emphasis on proper performance (2006: 84). Eles partilham da ideia de 

que um ritual quando repetido muitas vezes divorcia-se do seu objectivo inicial. Ou seja, a 

repetição de rituais corrompe e reduz a informação do ritual, daí o défice no que 

concerne à atenção e ao controle.  

Carlo Severi (2007: 25) faz uma observação em parte semelhante à de Whitehouse 

quando analisa como é que as crianças católicas memorizam e aprendem breves artigos 

de fé , como a oração de Pater Noster. Contudo, e ao contrário de Whitehouse, Severi 

avalia a memorização por ouvido dessa oração tendo em conta o seu aspecto social. 

Orar em conjunto contribuiu assim para a coesão de grupo e estabelecimento de uma 

memória comum em que os fiei declaram estar unidos por uma fé comum (idem: 26). 

Para ele, este processo de aprendizagem religiosa parece ter uma semantic-base , uma 

memória explícita ou publicidade declarada e estar  dependendig on a relatively 

straightforward process of memorization (idem). Porém, no nosso entender, Severi aproxima-

se de Whitehouse quando vê o recurso ao estabelecimento de uma técnica mnemónica, 

para fins de cristalização da crença, como o emprego de uma memória mecânica (idem). 

Tal aproxima-nos da discussão sobre mecanicidade e não-reflexibilidade dos crentes, 

em determinados rituais. Isto, dá azo, sem dúvida, a um interminável debate sobre a 

consciência ou a inconsciência do acto ritual.  

Porém, tentando circunscrever a nossa análise, equacionaremos duas observações 

de Whitehouse. Na primeira, ele afirma: there is no technical reason why people should 

not be able to sing, pray, and listen in any of the three stipulate postures (2004: 93). Na 

segunda: preschoolers regularly attending church may rapidly learn to sit, stand, and 

kneel in response to some of the same cues that trigger automaticity in the behavioral 

repertories of church-going adults (e.g., movement in the rest of the congregation)

 

(idem). Para estas duas temos a comentar sucintamente que: não faz sentido também que 
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essa automaticidade aconteça isoladamente, ou seja, ela está inserida num contexto ritual, com 

laivos semânticos bem expressivos, que instigam e sugerem uma determinada postura. Mais: a 

prática religiosa por mais repetitiva ou mecânica que seja, não deixará de ser consciencializadora. 

Desta forma, defendemos que considerar que os procedimentos de ajoelhar enquanto se 

ora ou ficar de pé enquanto se canta  se tornam (com as repetições) actos automáticos e 

sem consciência reflexiva, é uma visão reducionista e altamente escorada por uma 

determinada abordagem cognitivista que isola o aparelho cerebral da prática sócio-

religiosa. Essa reflexão sonega o facto de o contexto ritual ser caracterizado por uma 

fluidez e dinâmica pujante, interactiva e não-linear. Daí fazer sentido a crítica de João 

Vasconcelos, quando refere que a aprendizagem de ideias espirituais é um processo social 

e que implying the sharing of experiences with others, and not purely individual one 

(2007: 122), ou de que  the object of the anthropology is the embedding of material and 

the ideal things in people s living and in the historical processes that frame their living, 

while the object of hard cognitivist anthropology is the universal properties of the human 

mind-brain (idem: 123).   

Não vacilamos em advogar que este específico quadro teórico de memória implícita, 

explorado por Whitehouse, peca por ausência de intersecção entre um material 

etnográfico coerente e a arquitectura cognitiva, ou pelo menos, por tocar ao de leve em 

algum registo etnográfico que não atendeu à multiplicidade de significados que uma 

única postura ou gesto endereça. Por outras palavras, este postulado teórico de 

Whitehouse seria um dúctil instrumento, se procurasse fazer a ponte entre os 

mecanismos cognitivos e a experiência individual das pessoas, que, por sua vez, é 

tributária de uma experiência colectiva que não é nunca estática. Também não 

hesitaremos em sublinhar a pertinência e atractividade desta teoria de memória implícita na 

postura corporal. No entanto, e nosso entender, ela apresenta limitações evidentes que 

poderão ser locupletadas com um apetrechamento de dados etnográficos, que ilustrem 

claramente uma forma clarividente a relação entre comportamentos implícitos e o 

conhecimento explícito dos procedimentos rituais.      
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4.2. Reconciliando o ramo da aprendizagem religiosa?  

Consideramos que a própria formação de uma memória implícita tem por alicerce uma 

indiscutível aprendizagem religiosa. A aquisição de um conjunto de práticas religiosas e a 

sua transmissão é uma questão central da religiosidade. É nesta esteira que se situam as 

abordagens de learning religion de David Berliner e Ramon Sarró. Eles equacionam o 

modo como as práticas religiosas, representações e emoções são socialmente transmitidas 

e aprendidas (2007: 11). Mais especificamente: how people learn religious concepts, 

values, emotions, attitudes and practices in the very texture of social life and from their 

own standpoint (idem).  

Como estes autores esclarecem, a antropologia da aprendizagem é uma área já 

largamente explorada por antropólogos como Jean Lave, Christina Toren, Charles 

Stafford, Maurice Bloch, Rita Astuti, entre muitos outros. Estes viram nela um 

instrumento precioso que lhes permite reflectir acerca da criança e da socialização. Um 

dos argumentos deste grupo de antropólogos é que as pessoas não são recipientes 

passivos, mas sim agentes activamente engajados em processos de aprendizagem (idem). 

Christina Toren vem estabelecendo um diálogo entre antropologia e fenomenologia e, no 

seu livro Mind, Materiality and History, aposta em conceitos como intersubjectividade

 

ou 

microhistória e subscreve um particular conceito de mente, onde tenta ajustar algumas 

preocupações cognitivistas com aquelas esboçadas pelos antropólogos sociais. Para ela 

mente: is a function of the whole person constituted over time in inter-subjective relations with 

others in the environing world (1999:12). Portanto, segundo esta definição, a mente é algo 

que é construído ou constituído a partir das nossas relações com os outros, o que, por 

exclusão de partes, afasta a concepção de a mente ser uma função de um órgão que 

desempenha uma tarefa específica na nossa organização biológica. Ou seja, a ideia central 

é a de conceber a mente como um embodied phenomenon (idem: 103), sendo que esta 

incorporação é devedora às nossas relações intersubjectivas, e resultante de uma mediação 

social. Nesta perspectiva, a mente é fundamentalmente um fenómeno histórico, em que 

incorporamos, literalmente, a nossa história, que não é nada mais do que a nossa vivência 

com aquelas pessoas que vamos encontrando no nosso quotidiano, desde o nascimento 

até a morte.  

Em suma, para Toren, a mente é a condição humana de ser-no-mundo (idem: 

108), assim como nós somos o produto da nossa própria mente. A antropologia da 
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aprendizagem religiosa procura o seu caminho nesta conexão cognitivo-social. Revê-se ainda, 

e de modo claro, no legado da escola da antropologia da aprendizagem, com o intuito de 

construir um modelo coerente e operativo para o estudo da religiosidade, em que se tem 

atenção não só à aquisição e transmissão do conteúdo, mas, em especial, do contexto. 

Consideramo-la uma alternativa adequada por tentar colmatar uma brecha visível no 

âmbito da antropologia da religião. Todavia, existirão outras alternativas para pensar a 

aprendizagem religiosa?  

O modo como a aquisição das práticas religiosas (as posturas corporais, por 

exemplo) ocorre na mente das pessoas tem sido um dos grandes desafios das ciências 

cognitivas, porém, como vimos, estas abordagens levantam muitos problemas quando 

confrontadas com experiências etnográficas. Assim, em busca de uma reconciliação, 

Harvey Whitehouse (2001) promoveu um aceso debate entre as ciências cognitivas versus 

etnografia no seu The Debated Mind, envolvendo antropólogos e psicólogos cognitivistas 

como: Dan Sperber, Pascal Boyer, Henry Plotkin, Tim Ingold, Christina Toren, Charles 

W. Nuckolls. Nesta obra, Whitehouse tenta estancar os diferendos entre as duas partes e 

convida-nos a ter em conta a teory of neuronal group selection , do neurobiólogo Gerald 

Edelman, nas nossas pesquisas antropológicas. Segundo Whitehouse, esta teoria permite 

superar a distinção entre as capacidades mentais inatas e adquiridas , e situar a 

actividade mental no contexto social e histórico, estabelecendo assim um casamento que 

conecta neurologia, psicologia e sociologia (2001: 209). A teoria de Edelman sugere 

também que the developmental sequence results from the reinforcement of certain firing 

patterns through experience, and the weakening or elimination of others (idem: 210). 

Whitehouse conclui: learning is a process of elimination, of selecting out unwanted 

firing patterns, and continuously accumulating repertories of more desirable ones. 

According to this view, classification of the environment is not a process of instruction (as 

in conventional cognitivism) but of selection  (idem).  

A aprendizagem como um processo de eliminação ou selectivo dá evidentemente uma 

outra tonalidade aos estudos antropológicos sobre a religião. Mas, estará o argumento 

teórico de Edelman muito afastado das ideias avançadas pelos precursores da escola da 

antropologia da aprendizagem? Acreditamos que não. Se prendermos a nossa atenção em 

ambas as teorias, vemos que as relações sociais funcionam nelas como um crivo no que 

concerne aos padrões e representações que são absorvidos ou rejeitados. Diríamos então 
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que este aparente impasse que paira ainda entre as ciências cognitivas e a antropologia 

social se encontra sanado. Por outro lado, defenderíamos que não esta aproximação não 

está resolvida na plenitude pois há, por vezes, territórios bem delimitados em que parece 

não ser possível aliar as duas escolas, por razões meramente conceptuais e de metodologia 

de trabalho. Whitehouse tenta dar um passo rumo a essa reconciliação, quando, 

concordando com Ingold, Toren, e Nuckolls, assume:  cognition is socially and 

historically constituted. Mental activity is an adaptive process which encompasses neural, 

mental, social, and cultural phenomena  (idem: 221). Finda a sua apreciação lançando um 

repto às duas partes e observando que: cognitive science may need to modify some of its 

models and methods in the light of ethnographic perspectives and social science may 

need to understand that mental life is more richly structured than its practitioners have 

generally appreciated, but that should improve rather than foreclose the possibility of 

fruitful dialogue and collaboration between our various disciplines (idem).   

4.3. Para uma epidemiologia das posturas corporais religiosas? 

Retomando a nossa indagação em torno das posturas corporais ao longo deste capítulo 

e seguindo o que foi dito acima sobre a aprendizagem como um processo que implica 

relações inter-subjectivas, ou filtragem e eliminação de padrões, a ideia de epidemiologia 

das representações 37, apresentada por Dan Sperber poderá ser pertinente, por mais que 

Tim Ingold (2001) tente refutar tal ideia. A pergunta óbvia, seguindo as directivas de 

Sperber (1985: 74), seria a seguinte: porque é que determinadas posturas corporais e 

estéticas emocionais especificas tiveram mais sucesso , foram mais contagiosas , mais 

atractivas que outras, e, consequentemente, tiveram uma maior transmissão? Deve-se isto 

ao facto de terem sido úteis, vantajosas e benéficas, e com isso foram seleccionadas ? 

Farão as posturas corporais parte de uma economia de gestos que visa influenciar a 

misericórdia de Deus? Será a mente humana susceptível a representações culturais (como 

as posturas corporais) (Sperber, 1985: 74)? Teremos uma predisposição para nas ajoelhar 

ante agentes superiores? Estas e outras questões ficam em aberto para próximas incursões 

e investigações empíricas neste terreno tão fértil no domínio da antropologia da religião, 

que são as posturas corporais e emoções na religiosidade cristã.  

                                                

 

37Sperber parte da epidemiologia das representações para explicar os fenómenos e transmissões culturais. 
Para ele tal como a epidemiologia das doenças tem raízes na patologia individual, uma epidemiologia das 
representações terá raízes na psicologia cognitiva (1985: 73).   
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Conclusão:  

Como vimos nesta dissertação, o cristianismo pentecostal tem sido o movimento religioso 

mais em expansão na contemporaneidade. Este cristianismo remoçado , bem evidente 

no contexto africano, asiático, sul-americano, e que com, a onda de migração, dá agora ao 

continente europeu uma outra coloração religiosa, leva alguns cientistas sociais a advogar 

que estamos perante o re-encantamento do mundo . Do ponto de vista dos crentes este 

re-encantamento seria uma intervenção divina, feita graças à intercessão dos próprios 

fiéis que oram com alguma tenacidade para que Deus sare o mundo . Segundo esta 

cosmovisão, a oração é um meio poderosíssimo em todo este processo de redenção 

humana. Porém, como vimos, alguns procedimentos, como as posturas corporais 

(genuflexão) e emotividade, são extremamente necessários na oração para que a divindade 

atenda eficazmente aos pedidos que lhe são endereçadas.  

Tendo isto em vista, tentamos, ao longo da presente tese, identificar e reconhecer 

a importância das posturas corporais e da estética emocional

 

(uma proposta nossa), 

na religiosidade cristã. Para este fim, principiamos a nossa argumentação discutindo um 

conjunto de aspectos em torno da teoria modos de religiosidade , de Harvey 

Whitehouse, como, por exemplo, se as práticas religiosas de cariz imagístico teriam uma 

carga emotiva mais intensa que as de índole doutrinal . De acordo com o nosso debate, 

esta proposta, até um certo ponto neo-tyloriana, está largamente embebida na dicotomia 

razão (doutrinal) versus emoção (imagística), pois como ilustramos no terceiro capítulo, nas 

religiões doutrinais como o cristianismo (pentecostal), a emoção é um estado psico-

fisiológico fundamental para a aquisição de virtudes cristãs.  

A partir do terceiro capítulo a temática das posturas corporais passou a ser o 

eixo central da tese, quer no tocante à relação postura 

 

emoção, quer na questão da 

aprendizagem das posturas através da memória implícita. Frisamos que o percurso de 

aceder à divindade é composto por um conjunto de gestos e movimentos corporais que 

visam tornar tangíveis algumas pretensões consideradas intangíveis. A genuflexão é uma 

destas posturas, sendo considerada em muitos contextos cristãos como a postura por 

excelência para orar, adorar, reverenciar ou reconhecer a soberania divina. Aliás, como 

observou Ramon Sarró (2008a: 4-5), a genuflexão é vista como sinónimo de oração, e 

consequentemente sinónimo de religião. Ao vermos alguém ajoelhado quase que 

automaticamente pensamos nessa pessoa como um religioso. Esta forma de pensar 
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também é ilustrada por Sarró quando nos relata o comentário de um padre que esboçou 

a conhecida equação nós 

 
eles , en terminós tan originales como los de genuflexão 

 
falta de ella (idem: 5). Ou seja, a genuflexão seria o marcador de diferença entre nós 

(cristãos) e eles (animistas) (idem).  

De facto, o acto de ajoelhar é profundo e emblemático para os cristãos. Basta 

recordarmos que esta postura está intimamente relacionada com a seguinte passagem 

apocalíptica sobre o Juízo Final :  Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que 

todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus (Romanos 14: 11).38 Para 

além de devoção e submissão perante a superioridade divina, vimos no capítulo sobre 

estética emocional que o acto de ajoelhar na oração, juntamente com a profusão de 

emoções, é uma atitude que proporciona a aquisição de uma virtude muito valorizada no 

seio evangélico: o espírito quebrantado . O derramamento de lágrimas nesses momentos 

de renovação espiritual é encarado como um sinal de sinceridade, desejo de mudança, e 

verdadeira conversão. Neste particular, assinalamos que é notória uma espécie de 

negociabilidade entre o crente e Deus, onde o primeiro, com uma economia de posturas e 

emoções, reveladas pelo seu coração lacrimoso , tenta mover, comover e influenciar a 

vontade e misericórdia do segundo.  

No quarto e último capítulo, realçamos a memória como uma componente 

fundamental no processo de aprendizagem das posturas corporais . Neste capítulo, 

debruçamo-nos sobre a forma como determinados rituais e posturas, por serem 

redundantemente performatizados, são processados na memória implícita. Whitehouse 

refere que, ajoelhar para orar e estar de pé para cantar num culto são dois 

procedimentos implícitos que geralmente ocorrem nos serviços religiosos cristãos.  

Aproximamo-nos de Whitehouse pelo seu interesse nesta área e por alguns 

conhecimentos que ele nos traz sobre a importância da memória na perpetuação e 

transmissão das práticas religiosas. Porém, arredamo-nos do seu ponto de vista, quando 

defende que os procedimentos implícitos referenciados acima, com a repetibilidade dos 

rituais, se tornam automáticos, sem consciência reflexiva e respondendo (apenas) às 

sugestões do ambiente circundante. Tentamos demonstrar que uma única postura, como 

estar de pé , a título de exemplo, remete para um vastíssimo território de significados e 

                                                

 

38Um outro versículo bíblico similar a este encontra-se no Velho Testamento:  Por mim mesmo tenho 
jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás; que diante de mim se dobrará todo o 
joelho, e por mim jurará toda a língua (Isaías 45: 23).  
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conotações. Sendo assim, os crentes fazem o mapeamento e destrinçam os diferentes 

significados necessários em determinados momentos rituais. Isto é possível, pois há um 

conjunto de considerações ou enunciações explícitas que situam o crente no ritual 

religioso, e que não o deixam perder de vista o significado de cada uma das diferentes 

posturas. Em nossa opinião, nos trabalhos de Whitehouse sobre a memória implícita há 

uma lacuna entre o tratamento que ele dá ao material etnográfico recolhido e os 

conhecimentos ao nível dos mecanismos cognitivos, que propiciam a aquisição da 

aprendizagem de práticas nos rituais. Ou seja, ele nas articulações feitas por Whitehouse 

não dá a devida atenção à multiplicidade e a algumas ambiguidades que os próprios dados 

etnográficos por vezes acarretam.  

Por fim, e ainda a propósito da aprendizagem das posturas corporais e da 

estética emocional , interrogamo-nos sobre a possibilidade de uma reconciliação entre o 

ramo da aprendizagem religiosa avançado por Berliner e Sarró, e que está ancorado na 

escola da antropologia da aprendizagem , e outra abordagem trazida por Whitehouse, a 

qual, baseada nas teorias de Edelman, vê a aprendizagem como um processo selectivo ou 

de eliminação de padrões sociais. Tendo em conta que ambas estas escolas de pensamento 

têm por base pensar as relações sociais como o patamar onde se peneira e se constrói a 

realidade social, não estaremos a falar das mesmas preocupações epistemológicas?  

Estas e outras questões levantadas ao longo deste trabalho farão parte do nosso 

próximo empreendimento académico, onde investiremos menos no pendor teórico e 

mais numa abordagem empírica. Congratular-nos-emos se esta dissertação venha a 

promover e levantar algum debate em torno das várias propostas e argumentações teóricas 

que aqui propusemos. Ou seja, não apelamos a uma pacífica reacção interpretativa de 

quem a lê, mas antes almejamos que ela abra discussões e venha a ser útil em algumas 

questões candentes, que na contemporaneidade pairam sobre os estudos na antropologia 

da religião.         
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