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Intro du ção

Um mun do de re li giões:
as pos si bi li da des para um con ví vio pa cí fi co

Como en ten der o pa pel da re li gião na so ci e -

da de con tem po râ nea? Em um mo men to his tó ri co 

de cri se e mu dan ça, é pos sí vel con si de rar que o

mun do atu al trans pi ra re li gião e, ao mes mo tem -

po, afir mar o ex tre mo opos to – que as so ci e da des

de mons tram ser, cada vez mais, se cu la res ou até

mes mo ate i as. Nes se con tex to de tran si ção e de

in cer te zas, pen sar a re li gião é tam bém uma for ma

de pen sar como o ser hu ma no se relaciona, em

suma, com o outro – e também com o Outro.

Essas re la ções tam bém mar cam a vida in ter -

na e ex ter na das pró pri as re li giões. Por isso, hoje,

em uma so ci e da de plu ral, tam bém em ter mos re li -

gi o sos, fala-se tan to em diá lo go in ter-re li gi o so. A

ne ces si da de de en ten der – e, em um ní vel mais

bá si co, de con vi ver pa ci fi ca men te com – o ou tro

des ta ca-se como uma das pri o ri da des para as so -

ci e da des, e mais pro fun da men te para as religiões,

em um mundo globalizado.

Nes se sen ti do, Hans Küng, teó lo go su í ço-ale -

mão e pre si den te da Fun da ção Éti ca Mun di al,

cujo es cri tó rio bra si le i ro tem sua sede no Insti tu to

Hu ma ni tas Uni si nos – IHU, re a fir ma jus ta men te a

re le vân cia de re fle tir so bre a paz mun di al, que

pode ser cons tru í da, tam bém e prin ci pal men te, a

par tir das re li giões, em ba sa das em uma éti ca

mun di al.

Não se tra ta de ne gar as imen sas di fe ren ças

his tó ri cas, cul tu ra is, ét ni cas e te o ló gi cas en tre as

re li giões, ge ran do uma im pro vá vel e até mes mo

im pos sí vel re li gião uni ver sal ou glo bal, di an te da

mul ti pli ci da de de re li giões, con fis sões e de no mi -

na ções pre sen tes no mun do. Tra ta-se, no en tan to, 

de en con trar, na re a li da de con cre ta des sa mul ti -

pli ci da de, o que há de comum.

Como afir ma Küng, “to das as re li giões (…)

são men sa gens sal ví fi cas, que res pon dem to das

de ma ne i ra se me lhan te a ques tões bá si cas do ser

hu ma no, às eter nas ques tões so bre amor e so fri -

men to, cul pa e re den ção, vida e mor te”1. Um si nal 

bas tan te ele men tar dis so são duas re gras bá si cas,

se gun do o teó lo go, que são en con tra das na ma i o -

ria das re li giões: 1) a re gra de hu ma ni da de –

“cada pes soa deve ser tra ta da hu ma na men te”; e

2) a regra de ouro – “faz aos outros o que queres

que te façam”.

Em sín te se, o de sa fio é en con trar, se gun do

Küng, um “con sen so éti co”, ou seja, “a con cor -

dân cia nos pa drões éti cos fun da men ta is que é ne -

ces sá ria para a so ci e da de plu ra lis ta de hoje, que,

ape sar de to das as di fe ren ças de ori en ta ção po lí ti -

ca, so ci al ou re li gi o sa, pode ser vir como a base

mais re du zi da pos sí vel para a con vi vên cia hu ma -

na e o agir co mum”2.

E, ape sar de ain da en con trar mos for tes si na is 

con trá ri os, isso não pa re ce ser uma uto pia. Os en -

tre vis ta dos des ta edi ção dos ca der nos IHU em

For ma ção – lí de res re li gi o sos e gran des es tu di o -

sos das re li giões, na ci o na is e in ter na ci o na is – de -

mons tram cer ta con sen su a li da de. A par tir de suas

ca rac te rís ti cas pró pri as, suas re fle xões apon tam

para as pos si bi li da des e tam bém para as re a li da -

des já pre sen tes de “uni da de na di ver si da de” das

re li giões.

O le i tor po de rá, nas en tre vis tas que se guem,

en con trar di ver sas con ver gên ci as en tre aqui lo que 

os lí de res re li gi o sos e es tu di o sos afir mam, o que,

4

1 “Re li giões mun di a is e Ethos Mun di al”. Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, Edi ção n° 33, p.10. Dis po ní vel em (http://www.ihu.uni si nos.br/
uplo ads/pu bli ca co es/edi co es/1207570056.67pdf.pdf).

2 KÜNG, Hans. Uma Éti ca Glo bal para a Po lí ti ca e a Eco no mia Mun di a is. Pe tró po lis: Vo zes, 1999, p.176.
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de cer ta for ma, tam bém in di ca que, sim, é pos sí vel 

en con trar pon tos co muns para uma con vi vên cia

pa cí fi ca en tre as re li giões. E não só isso: tam bém é 

pos sí vel en con trar ele men tos re le van tes para um

“agir co mum”, como in di ca Küng, que, em di ver -

sas oca siões, já vem ocor ren do em todo o mun do, 

tam bém fa vo re ci do pelo diálogo e pela reflexão

conjuntas entre as distintas religiões. 

Assim, do ju da ís mo ao su fis mo, pas san do

pelo bu dis mo, pelo ta o ís mo e pelo hin du ís mo,

além do can dom blé e das si mi la ri da des en tre o

isla mis mo e o cris ti a nis mo, re fle te-se aqui so bre o

pa pel con tem po râ neo da re li gião. Se exis te “um

Deus para cada con tex to” – como afir ma Ju li us

Lip ner nes ta edi ção –, é im por tan te bus car um

diá lo go, em uma so ci e da de glo bal e glo ba li za da,

que par ta do re co nhe ci men to da “cons ciên cia hu -

ma na uni ver sal”, como afir ma Cla u de Gef fré. Em

suma, o le i tor en con tra aqui uma re fle xão so bre o

de sa fio de co lo car “a dig ni da de hu ma na em pri -

me i ro pla no” a par tir dos fun da men tos das re li -

giões mun di a is – como in di ca Hans Küng em uma

das en tre vis tas que seguem.

O en ten di mento dos en tre vis ta dos so bre as

pos si bi li da des e as li mi ta ções de um “con sen so” 

en tre as re li giões pas sa tam bém por um diá lo go

que não des ca rac te ri za nem ig no ra a im por tân -

cia do ou tro jus ta men te en quan to “ou tro” – ou

seja, a sua iden ti da de, em bo ra di fe ren te e até

mes mo con tra di tó ria à nos sa. Em re su mo, en -

tre vê-se aqui, em bo ra mu i tas ve zes não dita, uma

“éti ca mun di al”, ou seja, um “con sen so bá si co so -

bre va lo res obri ga tó ri os, pa râ me tros ina mo ví ve is

e ati tu des pessoais bá si cas”, como afir ma Hans

Küng.

Nes se sen ti do, “ne gar o diá lo go é cair numa

pos tu ra fun da men ta lis ta que de mo ni za o ou tro e

não lhe dá o di re i to de exis tir; ne gar a iden ti da de é 

cair numa pos tu ra re la ti vis ta que tam bém não per -

ce be a di ver si da de e não pro pi cia o diá lo go”, se -

gun do o ci en tis ta da re li gião Car los Fre de ri co

Bar bo za de Sou za. Em um ní vel mais te o ló gi co, o

teó lo go in di a no Mi cha el Ama la doss afir ma que o

diá lo go pode ser fa vo re ci do jus ta men te por que

“Deus está além da religião como instituição e

pode ser comum a muitas religiões”.

O teó lo go ale mão e vice-pre si den te da Fun -

da ção Éti ca Mun di al, Karl-Jo sef Kus chel, de fen de

que “o diá lo go in ter-re li gi o so não tem o ob je ti vo

de dis sol ver a iden ti da de da re li gião da pes soa”.

Para ele, “o re la ci o na men to com ‘o ou tro’ tem de 

par tir jus ta men te des se cen tro” pre sen te em cada 

re li gião. Assim, po de mos “en ten der a al te ri da de

do ou tro, apren der da ri que za de suas tra di ções”. 

Isso só é pos sí vel, como de fen de o teó lo go Vol -

ney José Ber ken brock , por meio de uma prá ti ca

de diá lo go que ocor ra “na base da mú tua

bem-que ren ça, do mú tuo res pe i to e ca ri nho, do

re co nhe cer-se mu tu a men te do pon to de vis ta

re li gi o so”.

Para fi na li zar, cabe ci tar as be las pa la vras do

teó lo go fran cês e gran de es tu di o so do plu ra lis mo

re li gi o so, Cla u de Gef fré, re pro du zi das nes te ca -

der no, que re su mem esse “con sen so es pon tâ neo” 

que sur ge nes tas pá gi nas, a par tir de pon tos de

vista e de contextos tão diferentes:

Na era do plu ra lis mo re li gi o so, o diá lo go en -

tre as re li giões não con duz ao re la ti vis mo se cada

religião for fiel à sua pró pria iden ti da de. Sem

res pe i to por sua pró pria iden ti da de, não ha ve rá

ver da de i ro diá lo go, mas con sen sos po li dos. É

pre ci sa men te na con fron ta ção com o ou tro que

eu re in ter pre to mi nha pró pria iden ti da de. Des cu -

bro, en tão, que mi nha pró pria ver da de não é ne -

ces sa ri a men te ex clu si va, nem mes mo in clu si va de

ou tras ver da des re li gi o sas: ela é sin gu lar.

Mo i sés Sbar de lot to

Co or de na dor do Escri tó rio da

Fun da ção Éti ca Mun di al no Bra sil – IHU



Deus faz par te do de sen vol vi men to hu ma no                      1

Por Mo i sés Sbar de lot to e Pa tri cia Fa chin

Se gun do o ra bi no Ru ben Naj ma no vich, o ju -

da ís mo as pi ra a uma so ci e da de com igual aces so

à dig ni da de e à es pe ran ça.

O diá lo go do ju da ís mo com as ou tras re li -

giões mo no te ís tas “não quer di zer tro cas ou ne go -

ci a ções”, es cre ve o ra bi no Ru ben Na j ma no vich à

IHU On-Line, por e-mail. Na sua vi são, “não se

pode ne go ci ar va lo res tão fun da men ta is, que de -

ram, em mu i tos mo men tos da his tó ria da hu ma ni -

da de, uma vi são de res pe i to, de éti ca, de amor e

de com pre en são”.

Na en tre vis ta que se gue, ele ana li sa a tra di -

ção ju da i ca e re fle te o fu tu ro do ju da ís mo na so -

ci e dade pós-mo der na. Re to man do a his tó ria,

Naj ma no vich re cor da que mu i tas fo ram as ten ta ti -

vas de eli mi nar Deus, de ne gar “aqui lo que é pri -

mor di al para po der cres cer”. Nes ta épo ca de

pós-mo der ni da de, ele acon se lha as re li giões a se

de di ca rem à re fle xão. “É tem po de re fle tir (...) a

pos si bi li da de de de i xar co nhe cer a re li gião atra vés 

do prag ma tis mo e de suas con cep ções”.

Najma no vich é mes tre em Ciên ci as So ci a is

e Hu ma ni da de pela Uni ver si da de Na ci o nal de

Qu il mes, Argen ti na. É mem bro di re tor da Si na go -

ga da União Isra e li ta de Por to Ale gre.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Que as pec tos his tó ri cos e

cul tu ra is es pe cí fi cos o se nhor des ta ca para

a cons ti tu i ção, ao lon go do tem po, dos va -

lo res cen tra is da éti ca do ju da ís mo?

Ru ben Naj ma no vich – Pri me i ra men te a en tre ga 

da Torá no Mon te Si nai, isso in clui a Tora es cri ta

(she bich tav), os cin co li vros de Mo i sés (Pen ta te u -

co), e a Torá oral (Mish náh) com 63 tra ta dos. Por

sua vez, os va lo res dos fun da do res do povo de

Isra el: Abraão – Isa ac – Ia ha cov (Jacó), im pri mi -

ram na iden ti da de do povo um con ce i to im por -

tan te, que foi uma mar ca in de lé vel na cons ti tu i ção 

e cons tru ção do povo de Isra el.

O pen sa men to dos sá bi os da épo ca pós-pri -

me i ro exí lio até pós-se gun do exí lio le vou a cri ar

pa ra dig mas que en fren tas sem os de sa fi os re que ri -

dos. A jor na da que se ini ci ou me di an te a sa í da de

Abra ham de Ur de Cas dim (Ur de Cal de ia), pro pi -

ci ou que as tra je tó ri as es ti ves sem acom pa nha das

de uma pro fun da ele va ção éti ca que foi di fí cil de

com pre en der para um mun do tão ca ni bal como o

de en tão. A con cep ção vi tal das ide i as apro fun -

dou con ju ga ções ver ba is que es ta vam sem pre

adi an ta das. Sem dú vi da, esta for ma de en fren tar

a vida ba se a da em um mo de lo cha ma do Torá,

des per tou sen ti men tos de in ve ja que de ram lu gar

à ju de u fo bia. A fal ta de res pos tas para os pa ra dig -

mas da vida foi uma das com ple xas si tu a ções que

deu lu gar às frus tra ções do mun do não ju da i co.

Frus tra ções são si tu a ções opos tas aos com por ta -

men tos éti cos.

IHU On-Line – O que o ju da ís mo tem de es -

pe cí fi co em sua cons ti tu i ção in ter na que,

sem isso, a re li gião se des ca rac te ri za ria?

Ru ben Naj ma no vich – Exis tem três fun da men -

tos vi ta is:

1 – Ama rás a Teu D’us2 com todo o co ra ção;

2 – Ama rás ao pró xi mo, como a ti mes mo;

6

1 Entre vis ta pu bli ca da na re vis ta IHU On-Line 302 de 03-08-2009.
2 Uma das for mas uti li za das por al guns ju de us de lín gua por tu gue sa para se re fe ri rem  ao cri a dor do mun do sem ci tar seu nome

com ple to, em res pe i to a um man da men to re ce bi do por Mo i sés. (Nota da IHU On-Line)



3 – Estu dar, in ves ti gar e apro fun dar faz par te

do de sen vol vi men to do co nhe ci men to.

IHU On-Line – Como o ju da ís mo se re la ci o -

na com as de ma is tra di ções re li gi o sas? Há

aber tu ra e es pa ço para pos sí ve is ne go ci a -

ções ou tro ca de va lo res?

Ru ben Naj ma no vich – O ju da ís mo res pe i ta as

de ma is tra di ções re li gi o sas e as cren ças. Exis te

aber tu ra para ex pli car, des mis ti fi car, es cla re cer.

Isso não quer di zer tro cas ou ne go ci a ções. Não se

po dem ne go ci ar va lo res tão fun da men ta is, que

de ram, em mu i tos mo men tos da his tó ria da hu -

ma ni da de, uma vi são de res pe i to, de éti ca, de

amor e com pre en são, para ob ter o quê? Para que

as pes so as me co nhe çam ou apren dam não ne -

ces si to de i xar de ser eu, para po der ser ele. Te nho

que se guir sen do eu e ex pli car ao pró xi mo o que

me le vou a ser de um de ter mi na do je i to.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção es pe cí -

fi ca que o ju da ís mo pode dar para uma pos -

sí vel so lu ção à cri se fun da men tal que vi ve -

mos hoje, a cri se da eco no mia glo bal, da

eco lo gia, da po lí ti ca?

Ru ben Naj ma no vich – Co me çar a olhar para os 

va lo res so ci a is, eco ló gi cos e eco nô mi cos que a

Torá, sen do Di vi na, em sua sa be do ria, dá às res -

pos tas para os ques ti o na men tos. O ano sa bá ti co3

e o ano ju bi lar4 são duas res pos tas aos de sa fi os so -

ci o e co nô mi cos e eco ló gi cos que hoje o mun do

pede.

Obser var a lei de Orláh é di zer como se deve

po dar uma ár vo re, como res pe i tar as leis de de -

sen vol vi men to do tra ba lho agrá rio, cu i dan do do

equi lí brio ani mal. Isso faz par te de um me lhor

olhar eco ló gi co para nos so mun do. Entre tan to,

te mos ou tros olha res: a dis tri bu i ção da ri que za, o

conce i to do dí zi mo (ma a ser), a jus ti ça so ci al

(tse da káh), do a ções vo lun tá ri as (te ru máh) são vi -

tal men te fun da men ta is, para uma me lhor con vi -

vên cia do ser hu ma no com a na tu re za e o de sen -

vol vi men to so ci o e co nô mi co.

O juda ís mo não tem uma te o ria po lí ti ca,

mas duas. Não ape nas tem sua pró pria te o ria so -

bre o Esta do, pro va vel men te a pri me i ra do gê ne -

ro, mas tam bém uma te o ria po lí ti ca da so ci e da -

de, algo bas tan te raro na his tó ria do pen sa men to

e, até hoje, não su pe ra da em sua sim pli ci da de e

hu ma ni da de.

Uma das for mas que ex pli ca o con ce i to in ter -

na li za do pelo ju deu e pelo ju da ís mo é a pa la vra

tse dek, con tras tan do-o com duas ou tras te o ri as

po lí ti cas: o ca pi ta lis mo e o so ci a lis mo. O ca pi ta lis -

mo tem como ob je ti vo a igual da de de opor tu ni da -

des, e o so ci a lis mo, a igual da de de re sul ta dos. A

vi são ju da i ca as pi ra a uma so ci e da de com igual

aces so à dig ni da de e à es pe ran ça. Di fe ren te do so -

ci a lis mo, ela acre di ta no mer ca do li vre, na pro pri e -

da de pri va da e na mí ni ma in ter ven ção go ver na -

men tal. Di fe ren te do ca pi ta lis mo, acre di ta que o

mer ca do li vre, isen to de re dis tri bu i ções pe rió di cas

cria de si gual da des que, com o tem po, se tor nam

in sus ten tá ve is, pois pri vam in di ví du os da in de -

pen dên cia e da es pe ran ça. Tse dek está cons tru í do 

so bre a ide ia de que pos se e pro pri e da de são co i -

sas dis tin tas.

IHU On-Line – Qual é a sua opi nião so bre o

ecu me nis mo e o diá lo go in ter-re li gi o so atu a is 

para a cons tru ção da paz? Como é pos sí vel

uma apro xi ma ção de fato do ju da ís mo com

ou tras re li giões?

Ru ben Naj ma no vich – A per gun ta tem uma res -

pos ta mu i to fá cil. Qu an do não exis tir mais esse

ques ti o na men to, já se deu o pri me i ro pas so para

co me çar a di a lo gar, a in ter cam bi ar. Con tu do, as

ou tras re li giões não de ve ri am se apro xi mar do

juda ís mo? O ju da ís mo foi a úni ca fé, cren ça, co -

nhe ci men to, fi lo so fia de vida que con ce deu à hu -

ma ni da de ri que zas de or dem cul tu ral, ci en tí fi ca,

so ci al e que, prin ci pal men te, nun ca so freu uma

7

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

3 Ano sa bá ti co: ano em que a pes soa tira sem tra ba lhar, es pe ci al men te no mun do aca dê mi co. Tem ori gem na pa la vra sha bat,
da qual se de ri va o ter mo sá ba do. (Nota da IHU On-Line)

4 Ano ju bi lar: tam bém co nhe ci do como ju bi leu, é uma co me mo ra ção re li gi o sa da Igre ja Ca tó li ca, ce le bra da den tro de um Ano
San to, mas o que di fe re des te é que a ce le bra ção ju bi lar é fe i ta de 25 em 25 anos. A ce le bra ção cris tã se fun da men ta na Bí blia,
tan to no Anti go Tes ta men to, de onde te mos a tra di ção ju da i ca como no Novo Tes ta men to. (Nota da IHU On-Line)



he ca tom be, como so fre ram as de ma is re li giões.

Para cul mi nar de se jo ex pres sar que a ma i or paz

exis te en tre aque les que dis cor dam.

IHU On-Line – Em uma so ci e da de mo der na

(pós-mo der na ou até mes mo ul tra mo der na), 

como fica o pa pel da re li gião? Esta mos em

uma so ci e da de pós-re li gi o sa tam bém?

Ru ben Naj ma no vich – Alguns dis se ram que a

re li gião atro fia as men tes, e ou tros, como Karl

Marx, que a re li gião é o ópio do mun do. To dos es -

ses acha vam que eli mi nar D’us da re la ção ho mem 

com seu pró xi mo, con si go mes mo e com o Cri a -

dor, se po de ria fa zer com uma sim ples de cla ra ção

ou até mes mo com uma ati tu de hi pó cri ta, ne gan -

do aqui lo que é pri mor di al para po der cres cer e

ma ni fes tar por atos. Eles pas sa ram pela his tó ria,

de i xa ram mo vi men tos que, vis tos de uma óti ca

ob je ti va, pro du zi ram o caos. To li ce hu ma na não

de i xar D’us ser par te do de sen vol vi men to hu ma -

no. Enquan to foi ela bo ra do isso, fi ze ram-se em

nome de D’us atro ci da des. É tem po de re fle tir nes -

ta épo ca de pós-mo der nis mo a pos si bi li da de de

de i xar co nhe cer a re li gião atra vés do prag ma tis -

mo e de suas con cep ções. Algu mas cren ças te rão

de in tros pec tar den tro de sua te o lo gia e ob ser var

va lo res equí vo cos, con ce i tos er ra dos e di dá ti cas

sem fun da men tos.

O ju da ís mo tem uma ri que za tão pro fun da

que tudo tem uma ex pli ca ção, uma con cep ção e

exis tem di dá ti cas pe da gó gi cas para trans mi tir. Fi -

nal men te ex pres so: Edu ca ção é aqui lo que fi cou

de po is de ha ver-me es que ci do de tudo aqui lo que 

apren di.
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Su fis mo: uma mís ti ca que bus ca o equi lí brio                      5

Por Mo i sés Sbar de lot to e Pa tri cia Fa chin

Em bus ca da uni da de sem ne gar a plu ra li da de, 

o su fis mo pos sui uma con cep ção trans cen den te das

re li giões, as si na la o es pe ci a lis ta em Ciên ci as da Re li -

gião Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za.

Para o su fis mo, Deus é Um, Úni co e Eter no e

se en con tra em tudo. “Cabe ao sufi per cor rer um

ca mi nho para que, aos pou cos, vá do con fes sar

com os lá bi os esta uni da de ao re co nhe cer e to mar

cons ciên cia dela, até não ver em nada se não o

Úni co”, apon ta Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou -

za. Por se tra tar de uma tra di ção mís ti ca, o su fis mo 

“pos sui gran de fle xi bi li da de di an te das afir ma ções 

de fé ou dog má ti ca, pois não se pren de às afir ma -

ções ex te ri o res de um cre do”, ex pli ca o pes qui sa -

dor à IHU On-Line, em en tre vis ta con ce di da por

e-mail. Se gun do ele, isso faz com que o su fis mo

man te nha “um equi lí brio gran de en tre uma cren -

ça ab so lu ta e, ao mes mo tem po, aber ta e fle xí vel”. 

Com tais ca rac te rís ti cas, o su fis mo pode de sem pe -

nhar um pa pel im por tan te na cons tru ção da paz

pla ne tá ria “com todo seu ca be dal de to le rân cia,

sua ri que za na for ma de li dar com a di ver si da de,

seu em pe nho nas bus cas mais pro fun das, al me -

jan do su pe rar todo olhar sim plis ta e su per fi ci al do

mun do”, as se gu ra.

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za le ci o na

na Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de Mi nas Ge -

ra is – PUC Mi nas, é mes tre e dou tor em Ciên ci as

da Re li gião pela Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de

Fora. Sua tese in ti tu la da Re li gio Cor dis: um es tu -

do com pa ra do so bre a con cep ção de co ra ção em

Ibn ‘Ara bi e João da Cruz (2008) e ori en ta da pelo

Prof. Dr. Fa us ti no Te i xe i ra foi ele i ta a me lhor tese

na ci o nal de Te o lo gia e Ciên ci as da Re li gião do

ano de 2009. Como pre mi a ção, re ce beu a pu bli -

ca ção de sua pes qui sa pela Edi to ra Pa u li nas. Con -

fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – Qu a is são as sin gu la ri da des

da mís ti ca is lâ mi ca? O que a di fe re das de -

ma is re li giões tra di ci o na is?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Uma

pri me i ra ob ser va ção diz res pe i to à di ver si da de

pre sen te no su fis mo, pois ele é com pos to por vá -

rias cor ren tes, es co las, gru pos que se li gam à es pi -

ri tu a li da de de um mes tre, cada uma des sas ver -

ten tes con fi gu ran do-se como uma pos si bi li da de

úni ca e sin gu lar de ser sufi.

O su fis mo é uma das di men sões mís ti cas do

isla mis mo. Por tan to, em re la ção às de ma is re li -

giões, ele pos sui pro xi mi da des e dis tin ções, da

mes ma ma ne i ra que o islã. Numa pers pec ti va

com pa ra ti va, a pro xi mi da de ma i or se dá com as

cha ma das re li giões do li vro ou de he ran ça abraâ -

mi ca: o ju da ís mo e o cris ti a nis mo. Como os se gui -

do res des sas re li giões, os que se co lo cam na via

sú fi ca, tam bém são mo no te ís tas, pa u tam-se pela

cren ça numa re ve la ção con sig na da em um li vro

(em bo ra com um en ten di men to dis tin to do que é

re ve la ção e do pro ces so de como esta ocor re) e

pos su em um for te ca rá ter éti co na vi vên cia re li gi o -

sa. Ou seja, o en con tro com Deus, mu i tas ve zes

no me a do de Real, pos sui im pli ca ções con cre tas

de en con tro com as ou tras pes so as, com o cos mo

e com uma prá ti ca res pon sá vel de au to co nhe ci -

men to e aber tu ra ao outro.

O que di fe re o su fis mo das de ma is re li giões,

numa pri me i ra olha da, é o que tam bém lhe con fe -

re uma es pe ci fi ci da de den tro do pró prio is la mis -

mo: sua con di ção de bus ca eso té ri ca (pelo me nos
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em boa par te do su fis mo, pois exis te tam bém, em

al guns pa í ses is lâ mi cos, o su fis mo po pu lar, ca rac -

te ri zan do-se como uma re li gi o si da de po pu lar).

Nes se sen ti do, como todo eso te ris mo, a via sú fi ca

se ca rac te ri za como um ca mi nho in te ri or e que

pri vi le gia este je i to de bus ca com tudo que ele exi -

ge: um pro ces so de ini ci a ção, ri tu a is que mar cam

esta ini ci a ção, a exis tên cia de um mes tre (she iq),

es tá gi os e prá ti cas in te ri o res, cor po ra is, co le ti vas

etc., a se rem cum pri das. E, so bre tu do, há o cul ti vo 

de um se gre do a ser man ti do, se gre do este di an te

do que não se deve e não se pode fa lar, mas, so -

bre tu do, deve ser vi vi do e ex pe ri men ta do, pois ul -

tra pas sa em mu i to as ca te go ri as com as qua is se

pode ex pli ci tar, além de ser um se gre do que res -

guar da a in ti mi da de dos aman tes: o Ama do e o

bus ca dor ou gnós ti co.

Em re la ção à sin gu la ri da de do su fis mo,

pode-se afir mar sua bus ca pela uni da de (taw hid),

que é a afir ma ção de que Deus é Um e Úni co

(wa hid). De acor do com a sura co râ ni ca de nú me -

ro 112: “Diga: Ele é Deus, Uno, Deus, o Eter no.

Não en gen drou nem foi en gen dra do. Não tem

pai”. Esta uni da de já se en con tra pre sen te em

tudo. Cabe ao sufi per cor rer um ca mi nho para

que, aos pou cos, vá do con fes sar com os lá bi os

esta uni da de, ao re co nhe cer e to mar cons ciên cia

dela, até não ver em nada se não o Úni co. Pois o

Úni co pos sui duas di men sões pre sen tes in ten sa -

men te nele, que, tra du zi das em ca te go ri as oci den -

ta is, se po de ri am de no mi nar de di men são trans -

cen den te e ima nen te (ou tan zih e tash bih, na de -

no mi na ção sufi ára be), de modo que tudo é

Ele/não Ele (hwa/la huwa). Para se al can çar a vi -

vên cia pro fun da des ta uni da de, o gnós ti co deve

se sub me ter a um pro ces so de ani qui la ção de si

(fana), para que pos sa se re cu pe rar numa ou tra

di men são, ago ra já trans for ma do e cons ci en te da

uni da de de tudo (baqa).

IHU On-Line – Em que sen ti do a mís ti ca is lâ -

mi ca pode con tri bu ir para o de sen vol vi men -

to da paz e o diá lo go com ou tras re li giões?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – A mís ti -

ca sú fi ca pode con tri bu ir de vá ri as ma ne i ras para

o de sen vol vi men to da paz e do diá lo go. Pri me i ro,

se pode fa lar em vá ri os ti pos de diá lo gos en tre re li -

giões: diá lo gos te o ló gi cos, diá lo gos so bre prá ti cas

so li dá ri as em vis tas da cons tru ção de um mun do

me lhor (éti ca) e diá lo go so bre a ex pe riên cia re li -

gi o sa (mís ti ca). Assim sen do, o su fis mo pode co la -

bo rar imen sa men te na pers pec ti va do diá lo go

mís ti co, prin ci pal men te por que seus ri tu a is e prá ti -

cas es pi ri tu a is pos su em um ca rá ter de aber tu ra a

todo ser hu ma no, pois pro cu ra se ins cre ver no que 

é es sen ci al na vida e re tra ta uma bus ca uni ver sal,

se gun do sua con cep ção.

De igual ma ne i ra, em suas con cep ções, por

se tra tar de uma tra di ção mís ti ca, pos sui uma

gran de fle xi bi li da de di an te das afir ma ções de fé

ou dog má ti cas. Ele não se pren de às afir ma ções

ex te ri o res de um cre do (à le tra pura e sim ples men -

te – em bo ra se pos sa di zer que se jam fiéis to tal -

men te à le tra –, po rém, com uma her me nêu ti ca

par ti cu lar e ex tre ma men te li vre do tex to), e sim ao 

pro ces so in te ri or e úni co com que cada se gui dor

in ter pre ta, as si mi la e con cre ti za es sas afir ma ções.

Isso vai lhe pro pi ci ar um for ma to de aber tu ra em

re la ção ao pra ti can te de ou tras cren ças re li gi o sas.

Além do mais, em sua for ma de ex pli ci tar sua 

prá ti ca e cren ça, con se gue man ter um equi lí brio

gran de en tre uma cren ça ab so lu ta e, ao mes mo

tem po, aber ta e fle xí vel. Um exem plo dis so é sua

no me a ção de Deus como Real. Esta no me a ção

sur ge exa ta men te para dar con ta da im pos si bi li -

da de de no me ar o Indi zí vel. Por tan to, sua re la ção

com o Real é for te e ab so lu ta, ao mes mo tem po

que aber ta às mu i tas e di ver sas no me a ções e ma -

ni fes ta ções des te – pois Ele tam bém é di ver so –,

de modo que Ele pode e deve ser en con tra do em

ma ni fes ta ções re li gi o sas dis tin tas. Como di zia um

sufi do sé cu lo XIII, Ibn ‘Ara bi, se os cren tes não

apren dem a co nhe cer o Real nas ma ni fes ta ções

dele em ou tras tra di ções re li gi o sas e no pró prio

cos mo, quan do che ga rem ao Pa ra í so, e Ele se ma -

ni fes tar de for mas dis tin tas às for mas que es tão

acos tu ma dos, não O re co nhe ce rão.

Por fim, o su fis mo pos sui uma con cep ção da

Uni da de trans cen den te das re li giões, ou seja, para 

além de toda a di ver si da de re li gi o sa, há uma uni -

da de pro fun da en tre elas. O que não quer di zer

que para eles to das as re li giões se jam igua is e a

mes ma co i sa. Esta afir ma ção da uni da de trans -

cen den te deve ser en ten di da com base na ló gi ca

da uni da de na plu ra li da de, pois o Su fis mo bus ca a 

Uni da de, mas sem ne gar a plu ra li da de, uma vez
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que esta tam bém é ma ni fes ta ção da in fi ni ta ri que -

za do Real e não pode, por tan to, ser apa ga da nem 

abo li da em nome da uni da de.

IHU On-Line – O se nhor acre di ta que a mís -

ti ca is lâ mi ca po de ria se for ta le cer, en ri que -

cer em con ta to com ou tras mís ti cas, como

a cris tã?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Pen so

que sim. Toda re li gião, as sim como toda pes soa,

pode se en ri que cer com o diá lo go. O que se pode

ter em men te é que to dos pos su í mos li mi ta ções

em nos sa for ma de ver o mun do, de ex pe ri men -

tá-lo, de vi do à pró pria con di ção hu ma na de ser si -

tu a do num es pa ço e tem po. O que alar ga nos sa

pos si bi li da de de ver mos além de nós mes mos é a

aber tu ra di a lo gal, que nos per mi te ser mos en ri -

que ci dos com as ex pe riên ci as de ou tros, com seus 

olha res, ba se a dos em ou tras pers pec ti vas e pon -

tos de vis ta. Nes se sen ti do, pode-se trans fe rir esta

ló gi ca para o diá lo go en tre tra di ções e prá ti cas re -

li gi o sas: cada uma cap ta de for ma par ti cu lar ele -

men tos do Real. Se pen sar mos que este Real é in -

fi ni to em suas ma ni fes ta ções e em si mes mo, as -

sim como é di nâ mi co, em per pé tuo mo vi men to,

a aber tu ra às cap ta ções re a li za das por ou tras tra -

di ções e cren ças abri ria nos sa ex pe riên cia re li gi o -

sa para ou tras di men sões que nos sa pró pria tra -

di ção não cap tou. Esta aber tu ra é de uma ri que za 

in tra du zí vel.

IHU On-Line – Qu a is são as im pli ca ções e

pos si bi li da des da mís ti ca is lâ mi ca para o

de sen vol vi men to de uma éti ca mun di al?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – A mís ti -

ca is lâ mi ca, como o pró prio nome diz, está en ra i -

za da no islã, uma re li gião que nas ce da tra di ção

abraâ mi ca, já pos su in do em seu seio im pli ca ções

éti cas pro fun das, pre sen tes des de seus pri mór di os

e re tra ta das no Co rão e na Suna do Pro fe ta, prin -

ci pal men te seu for te ca rá ter igua li tá rio e de cu i da -

do com os mais po bres. Além dis so, o isla mis mo é

uma re li gião uni ver sal, que se com pre en de como

pos su i do ra des se ca rá ter. Por tan to, sem pre suas

re fle xões te rão ca rá ter uni ver sal, o que não quer

di zer que ela ex clua a di ver si da de. Aliás, o pró prio 

Co rão ar ti cu la mu i to bem esta exi gên cia de uni -

ver sa li da de, pois se ba se ia na afir ma ção da exis -

tên cia úni ca e ex clu si va de um Deus, com a

exi gên cia da di ver si da de, uma vez que se com pre -

en de como a re li gião re ve la da, em seu iní cio, aos

ára bes e em lín gua ára be, ten do ou tros po vos

tam bém sua pró pria re ve la ção e pro fe tas vá li dos.

O su fis mo vai as su mir es tes va lo res pre sen tes

na tra di ção is lâ mi ca e verá tudo como ma ni fes ta -

ção di vi na. Em ou tras pa la vras: todo o cos mo,

bem como as pes so as, a his tó ria e as tra di ções re li -

gi o sas e cul tu ra is são como um es pe lho que ma ni -

fes tam, de al gu ma for ma, al gu mas di men sões das

in fi ni tas di men sões do Real. Daí de ri va sua gran de 

ca pa ci da de de en xer gar o Real presente em tudo,

também em princípios éticos.

Isso pos to, o su fis mo con tri bu i ria para a

cons ti tu i ção de uma éti ca mun di al com todo seu

ca be dal de to le rân cia, sua ri que za na for ma de li -

dar com a di ver si da de, seu em pe nho nas bus cas

mais pro fun das, al me jan do su pe rar todo olhar

sim plis ta e su per fi ci al do mun do, da his tó ria e da

vida. Além dis so, ao pri vi le gi ar e va lo ri zar a di -

men são es con di da e in te ri or da vi vên cia es pi ri tu al

sem ex clu ir sua di men são ri tu al e ex te ri or, o su fis -

mo apon ta tam bém para a de nún cia de toda or to -

do xia que mata este tipo de vi vên cia e im pe de a ri -

que za da sin gu la ri da de de cada ca mi nho; é crí ti -

co, por tan to, por não en ten der que fa vo re ce ria

vi vên ci as es pi ri tu a is pro fun das, a todo for ma lis mo 

ou “letra sem espírito” que muitas vezes abunda

em tantos ambientes e pode gerar intolerância e

atitudes violentas.

IHU On-Line – É pos sí vel es ta be le cer o diá -

lo go in ter-re li gi o so, man ten do a iden ti da de

pró pria de cada re li gião?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Não só

é pos sí vel man ter uma pos tu ra di a lo gal com a ma -

nu ten ção da pró pria iden ti da de como é ne ces sá -

rio e uma con di ção sine qua non, em mi nha con -

cep ção, para um diá lo go in ter-re li gi o so fru tu o so,

efi caz e re a lis ta. Ne gar o diá lo go é cair numa pos -

tu ra fun da men ta lis ta que de mo ni za o ou tro e não

lhe dá o di re i to de exis tir; ne gar a iden ti da de é cair 

numa pos tu ra re la ti vis ta que tam bém não per ce be 

a di ver si da de e não pro pi cia o diá lo go, já que o di -

ver so é apa ga do em nome de uma igual da de abs -
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tra ta e des con tex tu a li za da. Hans Küng cha ma

esse equi lí brio en tre a ma nu ten ção da al te ri da de e 

da iden ti da de de “dis po si ção ao diá lo go e fir me za

de po si ção”6. Seu pon to de par ti da é a bus ca da

ver da de, uma vez que a ma nu ten ção da iden ti da -

de re li gi o sa ou a fir me za de po si ção acer ca de

uma op ção de fé se re la ci o nam ne ces sa ri a men te

com a op ção pelo que se crê ser ver da de i ro e não

fal so. E há que se re co nhe cer que esta op ção é

algo ine ren te e in trín se co às tra di ções re li gi o sas.

Per der esta bus ca sig ni fi ca en fra que cer e, em al -

guns ca sos ma tar, a re li gião e a fé que um fiel pode 

ter nela. Por isso, para Küng, diá lo go não é si nô ni -

mo de ne ga ção de si mes mo7, e a dis po si ção para

a sua re a li za ção não pro vo ca o aban do no da pró -

pria iden ti da de. Aliás, su põe-na, pois “nin guém

con se gue com pre en der pro fun da men te uma re li -

gião se não a afir ma ‘a par tir de den tro’ com ra di -

cal se ri e da de exis ten ci al”8. Isso por que a cons tru -

ção de uma ver da de re li gi o sa ocor re exis ten ci al -

men te, o que im pli ca re la ci o nar-se com ela de

for ma ab so lu ta, isto é, a ver da de da re li gião que o

cren te se gue é “a ver da de” para ele.

Mas esta cren ça que pos sui como ca rac te rís ti -

ca a afir ma ção de um ab so lu to não quer di zer, ne -

ces sa ri a men te, fe cha men to à di ver si da de de cren -

ças e ao diá lo go. Para que isso não ocor ra, ela

deve ser acom pa nha da da cons ciên cia de que da

mes ma for ma que de ter mi na da re li gião cons trói

sua ver da de des sa ma ne i ra, ela deve dar o di re i to

às de ma is re li giões para que tam bém o fa çam.

Ain da mais que se deve ter cons ciên cia que sua

ver da de é uma ver da de que bro ta de uma ex pe -

riên cia “de den tro”, ou seja, a par tir de um com -

pro mis so exis ten ci al e de fé com essa ver da de que

se in se re em uma tra di ção par ti cu lar si tu a da his tó -

ri ca e cul tu ral men te. Por tan to, é uma ver da de que 

se sus ten ta em uma re la ção com uma con fis são de 

fé, o que quer di zer que não é uma lin gua gem

cons ta tan te, com pos si bi li da de de ve ri fi ca ção de

sua ve ra ci da de fora da ex pe riên cia de fé. Esse tipo 

de lin gua gem se ori gi na em um con tex to re la ci o -

nal, que diz “algo so bre a re la ção sub je ti va de

uma pes soa com ou tra e so bre a to tal en tre ga a

ou trem”9. Portanto, não implica afirmações para

outras religiões, mas circunscreve-se apenas à

própria tradição religiosa.

IHU On-Line – Como ex pli car tan tos atos de 

agres são, fa na tis mo e xe no fo bia em nome

da re li gião? Como o islã vê a vi o lên cia?

Como o Deus is lâ mi co se po si ci o na di an te

da vi o lên cia re ce bi da e pra ti ca da?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Pri me i -

ro de tudo, a vi o lên cia é um fe nô me no pre sen te

na vida hu ma na, na his tó ria e nas cul tu ras, con -

for me pode ser per ce bi do em mu i tos da dos cap ta -

dos por his to ri a do res e ci en tis tas so ci a is. Além dis -

so, não po der mos nos es que cer da re fle xão de

René Gi rard10 acer ca des ta te má ti ca e sua re la ção

com o sa gra do, bem como da ela bo ra ção de Fre ud 

acer ca da pre sen ça de ele men tos agres si vos já na

cri an ça em seus pri me i ros anos de vida. Nes se

sen ti do, o fe nô me no da vi o lên cia não fi ca ria de

fora das vi vên ci as re li gi o sas. Por tan to, fre quen te -

men te, vai apa re cer em vá ri os tex tos sa gra dos,

pois es tes re fle tem a hu ma ni da de em seus as pec -

tos po si ti vos e ne ga ti vos, ain da mais se ti ver mos

pre sen te que a vi o lên cia re tra ta da em tex tos sa -

gra dos, na ma i o ria das ve zes, é fru to de uma so ci e -

da de não me nos vi o len ta que pro je ta para os tex -

tos es tas suas vi vên ci as e as con cep ções de cor ren -

tes de seu modo de vida. Além do mais, ain da no

to can te aos tex tos sa gra dos, pode-se pen sar que

esta con cep ção de não vi o lên cia se cons trói aos

pou cos e é uma con quis ta das so ci e da des mais re -
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pu bli ca dos pela Edi to ra Ber nard Gras set de Pa ris. Ga nhou o Gran de Prê mio de Fi lo so fia da Aca de mia Fran ce sa, em 1996, e o
Prê mio Mé di cis, em 1990. Re pro du zi mos uma en tre vis ta de Gi rard ori gi nal men te pu bli ca da no jor nal ita li a no La Re pub bli ca,
na IHU On-Line, nú me ro 92, de 15 de mar ço de 2004. (Nota da IHU On-Line)



cen tes (pelo me nos quan to à con cep ção ide al de

vida e que não vale para to das as pes so as de um

de ter mi na do gru po so ci al), em bo ra nas so ci e da -

des do pas sa do já se en con trem ele men tos que

apon tem ou pos sam ser li dos nes ta óti ca. Des sa

for ma, te o lo gi ca men te, pode-se fa lar de uma pe -

da go gia pro gres si va da não vi o lên cia que é per ce -

bi da nas ma ni fes ta ções di vi nas.

Re li gião x Vi o lên cia

Qu an to às ma ni fes ta ções de xe no fo bia,

agres si vi da de e vi o lên cia no mun do de hoje atri -

bu í das a ato res re li gi o sos, elas po dem ter sua ori -

gem em fe nô me nos como o fun da men ta lis mo,

que é uma das fa ce tas da ex pres são re li gi o sa na

mo der ni da de. Nes se caso, apon ta-se para uma

re a ção à mo der ni da de se cu la ri zan te e que im põe

um sis te ma de vida em que o lu cro é o ma i or va -

lor. Num mun do as sim, como di zia Marx, “tudo

que é só li do se des man cha no ar”; a éti ca é co lo -

ca da em se gun do pla no, pois é ava li a da em fun -

ção do lu cro e do ga nho que gere ou não; tam bém 

questões re fe ren tes ao sen ti do da vida são es va zi a -

das, pois so men te a ló gi ca da pro du ti vi da de é que

tem sen ti do; e o de sen can to im pe ra, es tan do a

pró pria vida e o sa gra do su je i tos a um pro ces so de 

“des sa cra li za ção”. Além do mais, numa so ci e da -

de plu ral, em que são mul ti pli ca das as op ções de

vida e que a ge ra ção de co nhe ci men to e a cir cu la -

ção de in for ma ções são qua se in fi ni tas e há um

pro ces so sis te má ti co de crí ti ca à tra di ção que o

Oci den te veio for jan do há sé cu los, mu i ta gen te se

en con tra in se gu ra di an te de que op ções to mar

para sua vida. Di an te da in ca pa ci da de de mu i tos

de se as su mi rem como cons tru to res de sua his tó -

ria, o ca mi nho que apre sen ta res pos tas cla ras e se -

gu ras, mes mo que gere vi o lên cia e in to le rân cia, se 

torna atraente.

Con fli tos po lí ti cos

Po rém, ou tra ques tão se tor na in te res san te

para a re fle xão so bre a vi o lên cia re li gi o sa. Pen so

que fa cil men te se atri bu em às re li giões ca u sas de

con fli tos, mas se olhar mos pro fun da men te as ori -

gens de mu i tos des tes, en con tra re mos si tu a ções

com pli ca das do pon to de vis ta das re la ções po lí ti -

cas. Bas ta uma olha da rá pi da na his tó ria re cen te

do Ori en te Mé dio para per ce ber que toda esta si -

tu a ção tem re la ção com a que da do Impé rio Tur -

co Oto ma no no fi nal da Pri me i ra Gu er ra Mun di al. 

Após esse even to, hou ve uma par ti lha des ta re -

gião por par te das po tên ci as da épo ca – so bre tu do 

Ingla ter ra e Fran ça – le van do-se em con si de ra ção

seus in te res ses ge o po lí ti cos e eco nô mi cos, sem

pôr em ques tão os in te res ses da po pu la ção que

ha bi ta va esta re gião. Com isso, di vi di ram-se clãs e 

agru pa ram-se et ni as dis tin tas; apo i ou-se a cri a ção

de es ta dos e hou ve po vos que fi ca ram sem es ta -

dos, como os cur dos. Fez-se jogo de in te res se du -

plo, ora apo i an do ára bes, ora apo i an do a cri a ção

do Esta do de Isra el. E isso numa re gião em que

não ha via con fli to re li gi o so ex plí ci to. Por que sur -

ge o Ha mas? O Hez bol lah? Qual é a luta de Bin

La den? Se nos de ti ver mos nes tes pro ble mas, ve -

re mos que pos su em ca u sas lo ca li za das e bem pre -

ci sas nos con fli tos re gi o na is em que es tes gru pos

es tão in se ri dos e não em ques tões pri o ri ta ri a men -

te re li gi o sas, em bo ra es tas tam bém se en con trem

pre sen tes. Logo, pen so que a ori gem des tes con fli -

tos, em sua ma i or par te, se en con tra numa his tó ria 

de pe que nas ou gran des ex clu sões e dis cri mi na -

ções ét ni cas e so ci a is per pe tu a das na his tó ria e

que aca bam se re ves tin do de ele men tos re li gi o -

sos, pois seus ato res são, ao mes mo tem po, re li gi o -

sos e pes soas que atu am po li ti ca men te.

Vi o lên cia no islã

Qu an to à pos tu ra do islã di an te do fe nô me no 

da vi o lên cia, em seus tex tos fun da do res se po dem 

en con trar dois ti pos de con cep ções: uma que jus ti -

fi ca a ação vi o len ta e ou tra que se di re ci o na no ca -

mi nho da paz. A tí tu lo de exem plo, a sura 4:89

faz a se guin te afir ma ção: “não to me is, den tre

eles, ali a dos, até que emi grem, no ca mi nho de

Allah. E, se vol ta rem as cos tas, apa nhai-os e ma -

tai-os, onde quer que os en con tre is”. Po rém, tam -

bém são en con tra das mu i tas ou tras afir ma ções

que in di cam ca mi nhos mais pa cí fi cos. Bas ta pen -
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sar mos que a qua se to ta li da de das su ras co râ ni cas 

se ini ci am com a afir ma ção – mu i to uti li za da no

co ti di a no de um mu çul ma no – de que Deus é o

Cle men te e o Mi se ri cor di o so.

Em re la ção ao islã atu al, en tre tan to, há que

se re co nhe cer a ine xis tên cia de uma pos tu ra úni ca 

a res pe i to da vi o lên cia. De ma ne i ra ge ral, ela não

é ace i ta e deve-se pri vi le gi ar sem pre a paz, que

tam bém se en con tra na mes ma raiz ára be da pa la -

vra is lam/sa lam (paz). E quan do se jus ti fi ca a

guer ra ou al gum ato vi o len to, este sem pre deve

ser mo ti va do pela au to de fe sa: “E com ba tei, no

ca mi nho de Allah, os que vos com ba tem, e não

co me ce is a agres são. Por cer to, Allah não ama os

agres so res” (Sura 2:190). Po rém, nos dois úl ti mos 

sé cu los, mas, so bre tu do a par tir do sé cu lo XX, sur -

gi rão mo vi men tos no is la mis mo que fa rão ou tras

le i tu ras cuja ten dên cia será uma ri gi dez ma i or na

in ter pre ta ção dos tex tos sa gra dos e na sua apli ca -

ção nor ma ti va ao co ti di a no, bem como pos su i rão

um ca rá ter que evi den ci a rá uma atu a ção po lí ti ca

re sis ten te ao pen sa men to e for ma de vida oci den -

ta is, bus can do res ga tar um islã glo ri o so do pas sa -

do e que ago ra se en con tra hu mi lha do pe los pro -

ble mas so ci o e co nô mi cos por que pas sam a ma i or

par te dos pa í ses is lâ mi cos. Nes se sen ti do, re fi -

ro-me ao wa ha bis mo, à Irman da de Mu çul ma na e

à te o lo gia po lí ti ca do pa quis ta nês Maw du di e do

egíp cio Sayyd Qutb, que mu i to in flu en ci a rão gru -

pos is lâ mi cos re cen tes em suas ide o lo gi as.

IHU On-Line – O teó lo go suíço Hans Küng

pro põe va lo res e pos tu ras éti cas uni ver sa is,

que de vem ser ex pres sas por to dos os hu -

ma nos, in de pen den te da ori en ta ção es pi ri -

tu al, da re li gião ou fi lo so fia se gui da. Esse

com pro mis so pode e deve, de fato, ser as su -

mi do por to das as re li giões? Qu a is as con di -

ções e os en tra ves para o es ta be le ci men to e

im pe di men to des se diá lo go?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Cla ro

que pode e deve ser as su mi do por to das as re li -

giões e tam bém pe los não pra ti can tes de uma re li -

gião, ag nós ti cos e ate us. Cre io, po rém, que há ne -

ces si da de de com pre en sões mais aber tas das re li -

giões acer ca de sua pró pria au to com pre en são e

en ten di men to de suas cren ças e ver da des fun da -

men ta is. E aqui con cor do com Juan Anto nio

Estra da11. Ele apon ta para a ne ces si da de de “uma 

pers pec ti va ecu mê ni ca que abar que uma te o lo gia

das re li giões con trá ria às ima gens vi o len tas de

Deus”12. E vai mais além, ao afir mar a ne ces si da -

de de cer to dis tan ci a men to ra ci o nal e crí ti co à pró -

pria tra di ção re li gi o sa, per ce ben do o con tex to his -

tó ri co-cul tu ral em que esta nas ce e se in se re.

Ao mes mo tem po, tam bém se faz ne ces sá ria

uma re vi são do con ce i to de re ve la ção, le van do-se 

à dis tin ção en tre a ins pi ra ção trans cen den te e a in -

ter pre ta ção da mes ma me di a da por ins tru men tos

e con cep ções cul tu ra is, pois não há ex pe riên ci as

pu ras da di vin da de e mes mo uma ex pe riên cia

bem ín ti ma e pes so al dela não po de ria ser iden ti fi -

ca da com a re a li da de da di vin da de em si. O que

os se res hu ma nos ex pe ri men tam é sua pro xi mi da -

de ou sua ir ra di a ção, e, mu i tas ve zes, de for ma

obs cu ra. E aqui cabe a dis tin ção que Edward

Schil le be eckx13 faz – e que não se res trin ge ao co -

nhe ci men to re li gi o so, mas se en con tra pre sen te

em toda ati vi da de ci en tí fi ca e pro du ção de co nhe -

ci men to – en tre re fe ren ci al real, que se ria a pró -

pria re a li da de da di vin da de, e re fe ren te dis po ní -

vel ou ide al, que são as re pre sen ta ções e ima gens 

da di vin da de, que in ter fe rem di re ta men te no agir 

e pen sar do cren te. Esse re fe ren te dis po ní vel ou

ide al nas ce das ima gens de Deus cons tru í das his -

to ri ca men te por uma cul tu ra, pos si bi li tan do ao

cren te li dar com o re fe ren ci al real me di a do por

elas. Assim, elas se trans for mam em ca te go ri as de

in ter pre ta ção do pró prio re fe ren ci al real, ape sar

de sua ina de qua ção e pre ca ri e da de para fazê-lo.
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11 Juan Anto nio Estra da: mes tre e dou tor em Fi lo so fia, res pec ti va men te, pela Uni ver si da de de Co mil las de Ma dri e pela Uni -
ver si da de de Gra na da, onde atu al men te atua como pro fes sor de Me ta fí si ca e de Fi lo so fia da Re li gião. É mes tre em Te o lo gia
pela Uni ver si da de de Innsbruck, ten do ob ti do o dou to ra do na Uni ver si da de Gre go ri a na de Roma. Ao lon go de sua vida, le ci o -
nou como pro fes sor con vi da do em Fa cul da des e Insti tu tos de Lima, Assun ção, Ma ná gua, San Sal va dor e Mé xi co. É mem bro
da So ci e da de Espa nho la de Ciên ci as da Re li gião e da Asso ci a ção de Teó lo gos João XXIII. (Nota da)

12 Juan Anto nio Estra da. Ima gens de Deus, p. 67.
13 Edward Schil le be eckx (1914): teó lo go ho lan dês, frei do mi ni ca no, foi um dos im por tan tes as ses so res ofi ci a is do Con cí lio Va -

ti ca no II, cha ma dos de “pe ri tos” e é um dos mais im por tan tes teó lo gos do sé cu lo XX. (Nota da IHU On-Line)



Por tan to, não há uma di vin da de em si, pelo me -

nos sob o pon to de vis ta hu ma no, mas ape nas

uma di vin da de in ter pre ta da, que se ma ni fes ta na

ex pe riên cia re li gi o sa e mís ti ca me di an te uma ime -

di a ti ci da de me di a da.

Por fim, cre io ser im por tan te que se per ce ba

o fa tor hu ma no pre sen te nas tra di ções re li gi o sas,

evi tan do-se, as sim, a di vi ni za ção de prá ti cas, ins ti -

tu i ções, fun ções e dou tri nas. Estas são fru to da

cri a ti vi da de hu ma na, em bo ra pos sam ser con si -

de ra das ins pi ra das por Deus, pois uma co i sa não

nega a ou tra. Fa zem sen ti do num con tex to par ti -

cu lar em que sur gem e, por isso mes mo, pre ci sam

ser atu a li za das, não ab so lu ti za das em si mes mas e

sub me ti das, em al guns ca sos, à crí ti ca.

IHU On-Line – A mís ti ca is lâ mi ca ga nha um

novo sig ni fi ca do na so ci e da de pós-mo der -

na, pós-me ta fí si ca, pós-re li gi o sa? Em que

sen ti do isso ocor re?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Qu al -

quer gru po re li gi o so, jun ta men te com seus tex tos

e ri tu a is, ga nha sig ni fi ca do di fe ren ci a do nos dis -

tin tos con tex tos his tó ri cos e ge o grá fi cos cul tu ra is,

pois o ho ri zon te de com pre en são des te gru po

muda de acor do com a re a li da de em que se si tua.

Por tan to, o su fis mo, em bo ra man ten do uma li ga -

ção com uma lon ga tra di ção es pi ri tu al à qual se

vin cu la, tam bém é ca paz de in te ra gir com as re a li -

da des es pa ço-tem po ra is em que se en con tra. Nes -

se sen ti do, na con tem po ra ne i da de, ele não fica

isen to da in fluên cia e do diá lo go com a cul tu ra

atu al, seja ela con si de ra da pós-mo der na, pós-me -

ta fí si ca ou pós-re li gi o sa. Em que sen ti do isso ocor -

re? Pri me i ro, den tro da tra di ção sú fi ca sur gi rão

ex pres sões do su fis mo des vin cu la das da tra di ção

is lâ mi ca, cons tru í das pelo pró prio su je i to que lan -

ça mão, à sua ma ne i ra, de ma te ri a is que a tra di -

ção lhe dis po ni bi li za. Da mes ma for ma, de sen vol -

vem-se ex pres sões in ti mis tas e in di vi du a lis tas des -

ta tra di ção mís ti ca, cen tra das, mu i tas ve zes, na

sa tis fa ção dos fiéis que se re ú nem em uma or dem

ou fra ter ni da de. No en tan to, ele não va lo ri za rá a

ins ti tu ci o na li za ção de sua ex pe riên cia de modo a

cri ar uma or to do xia ou a for ma li zar ri tu a is des vin -

cu la dos de uma vi vên cia in te ri or que exi ge um

pro ces so ini ciá ti co. Além de que, em épo ca de cri -

se eco ló gi ca e de de sen can to com o mun do, o Su -

fis mo vai de sen vol ver uma mís ti ca com for tes im -

pli ca ções cós mi cas, res ga tan do de seus tex tos do

pas sa do uma te o lo gia não du a lis ta en tre ma té ria e 

es pí ri to e que va lo ri za de for ma mu i to rica uma vi -

vên cia mais har mô ni ca com a na tu re za, ge ran do

auto co nhe ci men to e ma i or sen si bi li da de aos si na is

di vi nos na vida e no co ti di a no. Por fim, como ca -

mi nho mís ti co, numa épo ca em que pre va le cem

para mu i ta gen te ati tu des fun da men ta lis tas e in to -

le ran tes, o su fis mo apre sen ta gran de equi lí brio en -

tre fir me za de po si ção e aber tu ra di a lo gal. E isso

sem cair, quan do bem ori en ta do, nas so lu ções su -

per fi ci a is e sim plis tas para a vida.

IHU On-Line – Qu a is são as con cep ções de

Deus para Ibn ‘Ara bi e João da Cruz? Que

as pec tos co muns e di fe ren tes per pas sam o

pen sa men to dos dois mís ti cos?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Ibn

‘Ara bi14 com pre en de a di vin da de,  em pri me i ro lu -

gar, como es tan do além de qual quer pos si bi li da de 

de com pre en são e no me a ção. Nes se sen ti do,

Deus é a Essên cia ino mi ná vel e in cog nos cí vel, que 

exis te por Si e para Si, in de pen den te men te de

qual quer ou tro ser. Ele a de no mi na rá, fre quen te -

men te, de Al-Haqq, ou seja, o Real (ou a Ver da de, 

em ára be). Po rém, esta Essên cia ino mi ná vel e ab -

so lu ta não é um ser fe cha do em si mes mo, mas é

um ser que es co lhe se co mu ni car por mi se ri cór dia

aos seus Atri bu tos (No mes di vi nos) que que rem se 

atu a li zar (pas sar da po tên cia ao ato). Daí que o

Real é ca paz de cri ar tudo e todo o cri a do ser ve

como um es pe lho que re fle te seus atri bu tos. Nes se 

sen ti do, para Ibn ‘Ara bi, o Real pos sui duas di -
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14 Ibn ‘Ara bi: cha ma do o Dou tor Má xi mo e Vi vi fi ca dor da Re li gião, nas ceu em Múr cia, na Espa nha, em 1165 e fa le ceu na Sí ria,
Da mas co, em 1240. O Mes tre de Múr cia es cre veu cen te nas de li vros, dos qua is 150 ain da são con ser va dos. Entre os es cri tos de
Ibn ‘Ara bi se des ta cam a Epís to la da San ti da de, Pé ro las e Sa be do ria e As Re ve la ções de Meca, que pos sui mais de 4 mil pá gi -
nas no ori gi nal em ára be. Con fi ra a en tre vis ta Amor e ani qui la ção na mís ti ca de Mar gue ri te Po re te e Ibn ‘Ara bi, con ce di da por
Ernes to Car de nal à edi ção 133 da IHU On-Line, de 21-03-2005, dis po ní vel para down lo ad no link (http://www.ihu on li ne.uni -
si nos.br/uplo ads/edi co es/1158267172.22pdf.pdf). (Nota da IHU On-Line)



men sões: em lin gua gem oci den tal, o mais pró xi -

mo se ria afir mar que Ele é trans cen den te e ima -

nen te ao mes mo tem po, ou, em ára be, é tan zih e

tash bih; Ele é to das as co i sas e não é ne nhu ma

co i sa ao mes mo tem po.

João da Cruz,10 em sua obra Su bi da do

Mon te Car me lo, li vro II ca pí tu lo 9,1, tam bém

apre sen ta uma con cep ção de Deus. Nes te tó pi co

ele es ta be le ce uma ca rac te ri za ção ge ral so bre o

ser di vi no, afir man do que Ele é “in fi ni to, as sim ela 

[a fé] nos pro põe in fi ni to; e as sim como é Tri no e

Uno, ela nos pro põe Tri no e Uno; e as sim como

Deus é tre va para nos so en ten di men to, as sim tam -

bém a fé se me lhan te men te nos cega e des lum -

bra”. Por tan to, nes te pe que no tre cho po dem-se

per ce ber três gran des ele men tos da con cep ção

joão cru ci a na acer ca do Real: in fi ni tu de, obs cu ri -

da de e cons ti tu i ção tri ni tá ria.

Ambos se apro xi mam quan do afir mam a di -

vin da de como in fi ni ta, in cog nos cí vel e para além

de qual quer pos si bi li da de de com pre en são, apre -

en são e no me a ção por par te dos se res hu ma nos.

Nes te as pec to am bos con cor dam acer ca da plu ra -

li da de ine ren te ao ser di vi no sem que este per ca

sua uni da de, seja pe los Três da Trin da de ou pe los

in fi ni tos No mes di vi nos. Tam bém es tão pró xi mos

ao en ten de rem que o Real de al gu ma for ma se

ma ni fes ta e de i xa suas mar cas em tudo que exis te, 

em bo ra se di fe ren ci em na compreen são de como

este processo de manifes tação ou teofania ocorre.

Amor e mi se ri cór dia

Ou tra pro xi mi da de en tre a con cep ção de di -

vin da de de am bos diz res pe i to à com pre en são

como um ser de amor (João da Cruz) ou de mi se -

ri cór dia (Ibn ‘Ara bi). Para am bos, este ele men to

está pre sen te no Real e por meio dele cons ti tui

todo o cos mo e os se res cri a dos, pro pi ci an do ao

Real uma pro xi mi da de de toda a cri a ção, in clu in -

do aí o ser hu ma no, ser con vi da do a par ti ci par da

pro xi mi da de com a di vin da de. Por tan to, é uma

di vin da de aber ta e re cep ti va, ao mes mo tem po

que é tam bém par ti ci pa ti va, pois ins pi ra aos que a

ela se abrem, pro pi cia ex pe riên ci as in ten sas, ma -

ni fes ta Sua von ta de e de se jos, interfere de alguma 

forma na história, gerando aperfeiçoamento hu -

ma no/es pi ri tu al.

Di fe ren ci am-se na con cep ção tri ni tá ria de

Deus pre sen te em João da Cruz, que é im pen sá vel 

em Ibn ‘Ara bi, as sim como uma me di a ção crís ti ca

para a sal va ção e a re ve la ção ple na de Deus. Na

ló gi ca do mís ti co mu çul ma no, os no mes di vi nos é

que ocu pam um lu gar gran de na in ter me di a ção e

co mu ni ca ção en tre a di vin da de e os se res cri a dos,

sen do toda a cri a ção con ce bi da como uma ma ni -

fes ta ção, um re fle xo do Real.

IHU On-Line – Qual é para os dois mís ti cos

o pa pel do co ra ção na jor na da es pi ri tu al?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Para

am bos, o pa pel do co ra ção é mu i to se me lhan te,

em bo ra pos su am al gu mas di fe ren ças. Assim, o

co ra ção vai ser, em pri me i ro lu gar, o ele men to

cen tral do ser hu ma no, no qual es tão con ti dos

seus se gre dos mais ín ti mos. Tam bém será a Mo ra -

da do Real de vi do à sua con di ção de duc ti li da de e 

ma le a bi li da de, ou seja, o co ra ção é um ór gão “ca -

paz de re ce ber toda for ma” e as sim como o Real é

di nâ mi co, cabe ao co ra ção aco lhê-lo de vi do à sua 

di na mi ci da de. É um ór gão que “flu tua”, ca paz de

mu dan ças per pé tu as e re vi ra vol tas sem fim, não

se pren den do a nada, mas sem pre aber to ao novo 

e ao pro fun do. E é nes ta pro fun di da de que ele se

tor na um ele men to me di a dor en tre o ser hu ma no

e o Real, en tre a alma e o es pí ri to e a di vin da de,

pois ele ope ra a co ne xão en tre o mun do es pi ri tu al

e o mun do cor po ral, en tre o vi sí vel e o in vi sí vel.

Mais ain da, no seu mais pro fun do cen tro, ele e o

Real se en con tram e se iden ti fi cam, de modo que,

como diz Ernes to Car de nal, “no cen tro de nos so

ser não so mos nós mes mos, mas Ou tro. Que nos -

sa iden ti da de é Ou tro. Que cada um de nós on to -

lo gi ca men te é dois. Que en con trar mos a nós mes -

mos e con cen trar mos em nós mes mos é ar ro jar -

mo-nos nos bra ços de Ou tro”15.

A cen tra li da de que qua li fi ca o co ra ção tam -

bém apon ta para ou tra fun ção que ele pos sui: a

ca pa ci da de de in te grar a di ver si da de, de con du zir
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à uni da de e no di ver so per ce ber o Um. Por isso, é

tam bém o co ra ção uma fa cul da de de sín te se, um

even to que pro pi cia o en con tro com a Uni da de de 

tudo e com a profundidade de tudo que existe.

Nes se sen ti do, o co ra ção é ór gão de co nhe ci -

men to, pois pro pi cia ao in te lec to e à ra zão aces sos 

que es tes não po dem ter. Prin ci pal men te quan do

se pen sa no co nhe ci men to re li gi o so ou no mun do

es pi ri tu al, pois “a pes soa que atin giu o co ra ção

em seu sen ti do es pi ri tu al é tam bém ca paz de ver o

co ra ção das co i sas, es pe ci al men te das for mas sa -

gra das, e per ce ber sua uni da de in ter na”16.

E ain da re la ci o na da à sua cen tra li da de, o co -

ra ção é o ór gão que não só aco lhe o Real e a es pi -

ri tu a li da de na vida hu ma na, mas tam bém é o ór -

gão que a dis tri bui para suas ou tras di men sões: a

cor po ral, a afe ti va, a psí qui ca etc.

IHU On-Line – O que eles po dem en si nar à

so ci e da de con tem po râ nea so bre amor, paz,

e diá lo go in ter-re li gi o so?

Car los Fre de ri co Bar bo za de Sou za – Po dem

en si nar mu i tas co i sas. Pri me i ro, vi ven ci a ram uma

ex pe riên cia mu i to for te da di vin da de. Para isso,

fo ram ca pa zes de se abrir a es tas ex pe riên ci as

trans for ma do ras, bem como ao Real que se ma ni -

fes ta no cos mo e na vida. Por tan to, em tudo sou -

be ram ler a pre sen ça do Real e por tudo se de i xa -

ram to car, per ce ben do nes tes to ques a Sua mão.

E quem sabe ver em tudo esta Pre sen ça e se dis -

por a por ela ser de sa lo ja do, tam bém é ca paz de

mu dar de po si ção di an te do ou tro e do di ver so e

di a lo gar com ele, com a vida e com o co ti di a no;

sabe aco lher a di ver si da de, pois é tre i na do nes te

con ta to for te com a di vin da de a es tar aber to ao

que ul tra pas sa sua pró pria com pre en são, es tar

aber to a uma ver da de ma i or e ao apren di za do.

Aliás, em Ibn ‘Ara bi, aco lher a di ver si da de e a plu -

ra li da de é con di ção sine qua non para o en con tro

com o Real.

Além do mais, os mís ti cos têm algo de trans -

gres sor no sen ti do de que não se pren dem aos for -

ma tos de suas re li giões, mas, sem ba na li zá-los ou

aban do ná-los, são ca pa zes de trans cen dê-los, ou

seja, das ver da des e ri tu a is re li gi o sos, os mís ti cos

são ca pa zes de ir além para atin gir ver da des ine fá -

ve is. Com isso, são pes so as que vi vem à bus ca do

es sen ci al e su pe ram em mu i to as apa rên ci as e for -

ma lis mos na vi vên cia re li gi o sa e humana.

Com João da Cruz, po de mos apren der as su -

ti le zas da alma hu ma na que se au to en ga na e se

ilu de con ti nu a men te. Daí a ne ces si da de das pu ri -

fi ca ções, so bre tu do para a vi vên cia do amor, pois, 

como ele diz, mu i tas ati tu des pa re ci das com o

amor, às ve zes, são ati tu des ego ís tas e de bus ca de 

au to pro mo ção. Por tan to, é ne ces sá ria uma bus ca

de pu ri fi ca ção pes so al e co mu ni tá ria, uma bus ca

de su pe ra ção de ima tu ri da des e pre con ce i tos.

Com Ibn ‘Ara bi, pode-se pen sar que tudo

ma ni fes ta o Real, tudo é Seu re fle xo. Mes mo as

dis tin tas re li giões e cre dos. Por tan to, as re li giões

tam bém são for mas que ma ni fes tam as in fi ni tas ri -

que zas do Real e que não po dem ser ex pres sas em 

sua to ta li da de por ne nhu ma cri a tu ra, nem ser hu -

ma no, nem re li gião. Pen sa men tos como es tes

sem pre apon tam para uma ne ces si da de de diá lo -

go, pois este é o ca mi nho para uma com ple men ta -

ri da de re cí pro ca en tre os se res e as re li giões, com -

ple men ta ri da de que é um gran de ca mi nho para o

mú tuo apren di za do acer ca do Real e da prá ti ca do 

amor, da com pa i xão e da ter nu ra.
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Zen Bu dis mo: a re li gião em si mes mo                    17

Por Pa tri cia Fa chin

Os en si na men tos do zen bu dis mo se re fe rem

à in ces san te trans for ma ção de tudo que exis te, à

lei da ca u sa li da de e à ca pa ci da de de al can çar o

Nir va na, des cre ve Mon ja Coen.

Não ape nas a mís ti ca zen bu dis ta pode trans -

for mar o mun do, mas acre di to que as vá ri as tra di -

ções es pi ri tu a is da hu ma ni da de têm o mes mo pro -

pó si to: des per tar para a ver da de de que so mos,

es ta mos to dos ir ma na dos, com par ti lhan do das

mes mas ne ces si da des pri má ri as, e que a fe li ci da -

de de to dos é a nos sa ver da de i ra fe li ci da de”. A

opi nião é de Mon ja Coen, mis si o ná ria ofi ci al da

tra di ção Soto Shu – Zen Bu dis mo com sede no Ja -

pão, ex pres sa na en tre vis ta a se guir, con ce di da,

por e-mail, à IHU On-Line. Mon ja Coen acre di ta

no diá lo go in ter-re li gi o so como um ca mi nho para

a cons tru ção da paz mun di al e fri sa que “en si na -

men tos como a Cura da Ter ra, en ra i za dos na cul -

tu ra bu dis ta, e a com pre en são de que a Ter ra é o

nos so cor po são fun da men ta is “para a mu dan ça

de um mo de lo men tal egói co e de lu si vo (...), para

uma com pre en são da uni da de e para de sen vol ver 

o voto da com pa i xão”.

Mon ja Coen é a Pri maz Fun da do ra da Co -

mu ni da de Zen Bu dis ta, cri a da em 2001, com sede 

em Pi nhe i ros, São Pa u lo. Ini ci ou seus es tu dos bu -

dis tas no Zen Cen ter of Los Ange les – ZCLA. Foi

or de na da mon ja em 1983, mes mo ano em que foi 

para o Ja pão, onde per ma ne ceu por 12 anos, sen -

do oito dos pri me i ros anos no Con ven to Zen Bu -

dis ta de Na go ia, Ai chi Sen mon Ni so do e To ku bet su

Nisodo. Mes tre da tra di ção Soto Shu. Re tor nou

ao Bra sil em 1995, e li de rou as ati vi da des no

Tem plo Buss hin ji, ba ir ro da Li ber da de, em São

Pa u lo, sede da tra di ção Soto Shu para a Amé ri ca

do Sul du ran te seis anos. Foi, em 1997, a pri me i ra 

mu lher e pri me i ra pes soa de ori gem não ja po ne sa

a as su mir a Pre si dên cia da Fe de ra ção das Se i tas

Bu dis tas do Bra sil, por um ano. Par ti ci pa de en -

con tros edu ca ci o na is, in ter-re li gi o sos e pro mo ve a 

Ca mi nha da Zen, em par ques pú bli cos, com o ob -

je ti vo de di vul ga ção do prin cí pio da não vi o lên cia

e a cri a ção de cul tu ras de paz, jus ti ça, cura da Ter -

ra e de to dos os se res vi vos. Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – Qu a is sãos os fun da men tos

da mís ti ca zen bu dis ta? O que a di fe ren cia

de ou tras prá ti cas ori en ta is?

Mon ja Coen – Zen bu dis mo se ca rac te ri za pela

prá ti ca da me di ta ção sen ta da (za zen) e da ne ces si -

da de da ex pe riên cia mís ti ca para a li ber ta ção.

Esta liber ta ção não é ape nas in di vi du al, mas in -

clui to dos os se res, toda a vida do mul ti ver so. O

si lên cio, in te ri or e ex te ri or, é cul ti va do para o en -

con tro com a men te ilu mi na da, trans pa ren te e

ima cu la da. Há inú me ras ou tras tra di ções re li gi o -

sas no ori en te e não co nhe cen do to das as suas va -

ri e da des não me sin to apta a res pon der a se gun da 

par te da per gun ta.

IHU On-Line – A se nho ra pode nos ex pli car

o pa pel das Três Jóias: Buda, Dar ma e

San ga?

Mon ja Coen – As Três Jóias ou Três Te sou ros

são os ele men tos de fé de uma pes soa bu dis ta.

Buda sig ni fi ca al guém que des per tou, al guém que

se ilu mi nou, que en trou em con ta to com a sa be -

do ria su pre ma. Po de mos fa lar de três as pec tos:
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Buda his tó ri co, Xa qui a mu ni (Shak ya mu ni Budd ha),

que fora o prín ci pe Si dar ta Ga u ta ma, aque le que

aban do nou seu cas te lo, seus amo res e bens ma te -

ri a is e teve a ex pe riên cia mís ti ca da ilu mi na ção.

Pre gou por 45 anos, mor reu com 80 e de i xou inú -

me ros dis cí pu los. O se gun do as pec to é o ser ilu mi -

na do em cada uma, cada um de nós. A ca pa ci da -

de da ilu mi na ção su pre ma que cada ser hu ma no

é. O ter ce i ro as pec to é o de Buda Cós mi co, tudo

que exis te, exis tiu e virá a exis tir é a na tu re za Buda 

se ma ni fes tan do em in ces san te mo vi men to de

trans for ma ção e se guin do a lei da ca u sa li da de.

Dar ma sig ni fi ca a Lei Ver da de i ra e se re fe re

aos en si na men tos do Buda his tó ri co, que vi veu há 

cer ca de dois mil e se is cen tos anos. Há al guns se -

los ou mar cas para iden ti fi car mos se é o Darma de 

Buda.

Os en si na men tos de vem se re fe rir à in ces san -

te trans for ma ção de tudo que exis te, à au sên cia de 

uma alma imu tá vel e eter na ou um eu fixo e per -

ma nen te, à lei da ca u sa li da de ou ori gem de pen -

den te, à ques tão do so fri men to hu ma no e a ca pa -

ci da de de al can çar Nir va na.

Dis cí pu los de Buda es cre ve ram seus en si na -

men tos e es tes são di vi di dos para fins di dá ti cos no

cha ma do Câ no ne Bu dis ta ou Tri pi ta ka: Su tras ou

Sas tras – dis cur sos de Buda, Vi na ya re gras de

com por ta men to quer mo nás ti co quer la i cos, Abi -

dar ma – co men tá ri os fi lo só fi cos so bre os en si na -

men tos. Há mu i tas or dens bu dis tas.

IHU On-Line – O bu dis mo é uma das ma i o -

res re li giões do mun do em nú me ro de se gui -

do res. A que a se nho ra atri bui tan ta pro cu ra 

de uma re li gião sem Deus?

Mon ja Coen – A que você atri bui a tan ta pro cu ra 

a uma re li gião ba se a da no con ce i to de Deus,

como o cris ti a nis mo? Há vá ri as ma ne i ras das pes -

so as ma ni fes ta rem suas cren ças, seu com por ta -

men to, sua en tre ga, con fi an ça. Há inú me ras cul -

tu ras e et ni as. Po de mos até con si de rar as ra í zes

eti mo ló gi cas da pa la vra re li gião – não ape nas re li -

gar com algo aci ma de si mes mo, mas em si mes -

mo. E tam bém re le ge re. Vale uma boa re fle xão

so bre o as sun to. O que é re li gião? Ago ra, quan do

pen sa mos por que pes so as oci den ta is se in te res -

sam pelo zen bu dis mo, eu po de ria di zer que há

uma pro cu ra de co nhe ci men to – tan to de como a

men te in di vi du al ou de como a men te co le ti va se

ma ni fes ta e fun ci o na. Acre di to que as prá ti cas de

Za zen (sen tar-se em me di ta ção) são uma das en -

tra das prin ci pa is para co nhe cer a si mes mo e

trans cen der a si mes mo.

IHU On-Line – Na mís ti ca zen-bu dis ta é

pos sí vel o diá lo go com ou tras tra di ções

re li gi o sas?

Mon ja Coen – Te nho per ce bi do a im por tân cia

do en con tro in ter-re li gi o so para a cons tru ção de

uma cul tu ra de paz, jus ti ça e cura da Ter ra. Des de

me a dos do sé cu lo XIX, es ses en con tros es tão ocor -

ren do, e o diá lo go se trans for ma em ações con jun -

tas para o bem co mum.

IHU On-Line – Como a mís ti ca zen bu dis ta

pode trans for mar a cul tu ra da vi o lên cia

afir ma da ao lon go da his tó ria da hu ma ni -

da de e pre sen te até mes mo em con fli tos

re li gi o sos?

Mon ja Coen – Como um dos ve to res. Se cada 

pes soa se trans for mar na não vi o lên cia ati va ha ve -

rá uma gran de mu dan ça. Con fli tos re li gi o sos re fle -

tem a vi o lên cia que vi ve mos. Mas, mu i to já me lho -

ra mos. Não há mais cru za das, in qui si ções e fo gue i -

ras. Nós, como hu ma ni da de, es ta mos cres cen do e

apren den do a cor ri gir nos sos er ros. Não ape nas a

mís ti ca zen bu dis ta pode trans for mar o mun do,

mas acre di to que as vá ri as tra di ções es pi ri tu a is da

hu ma ni da de têm o mes mo pro pó si to: des per tar

para a ver da de de que so mos, es ta mos to dos ir -

ma na dos, com par ti lhan do das mes mas ne ces si -

da des pri má ri as, e que a fe li ci da de de to dos é a

nos sa ver da de i ra fe li ci da de.

IHU On-Line – Que ações são im pres cin dí -

ve is para a cons tru ção da paz pla ne tá ria? A

se nho ra con cor da que a pro pos ta de uma

éti ca mun di al é o ca mi nho?

Mon ja Coen – Sim, con cor do que pre ci sa mos

res ta be le cer uma éti ca mun di al. Este fa zer o bem

pelo bem de to dos in clui ani ma is, plan tas, aves,

in se tos, mi ne ra is, ar, água, ter ra. A éti ca do cu i da -

do e do res pe i to. Inú me ras ações são ne ces sá ri as.

Edu ca ção éti ca trans ver sal. Pro fes so ras e

pro fes so res pre ci sam ser ca pa ci ta dos a trans mi tir

em suas dis ci pli nas o res pe i to e com pre en são às
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vá ri as ma ni fes ta ções hu ma nas da Ter ra. A com -

pre en são de que a Ter ra é o nos so cor po é fun da -

men tal para a mu dan ça de um mo de lo men tal

egói co e de lu si vo – con si de rar-se se pa ra do do

todo –, para uma com pre en são da uni da de e para 

de sen vol ver o voto da com pa i xão. Se guin do a su -

ges tão de Ka ren Armstrong18, de ve mos – pes so as

de to das as re li giões e tra di ções es pi ri tu a is – as si -

nar o com pro mis so de tra ba lhar mos para em po -

de rar pes so as à ca pa ci da de da com pa i xão. Isso,

de fi ni ti va men te, fará gran de diferença.

IHU On-Line – Qu a is são as con tri bu i ções

que o Zen Bu dis mo ofe re ce à hu ma ni da de

num mo men to de cri se so ci al, fi nan ce i ra e

de éti ca em que nos en con tra mos?

Mon ja Coen – Que isso não é novo, nem foi cri a -

do ago ra, nem é par ti cu lar do Bra sil. Que há es pe -

ran ça. Que te mos cres ci do e nos trans for ma do

como es pé cie. Que te mos esta ex tra or di ná ria

opor tu ni da de de ha ver nas ci do em uma épo ca em 

que po de mos ser a trans for ma ção que que re mos

no mun do. Que cada um de nós, fa zen do o me -

lhor de si em cada ins tan te, está trans for man do a

vida da Ter ra.

Tam bém ofe re ce mos cur sos, aju da so li dá ria,

edu ca ção e as sis tên cia. Cri a mos pro gra mas con -

tra a dis cri mi na ção e o pre con ce i to e pro gra mas

para a pre ser va ção dos di re i tos hu ma nos, meio

am bi en te e paz – os três pi la res da tra di ção Soto

Zen Shu, à qual pertenço.

IHU On-Line – Como os en si na men tos e as

prá ti cas do bu dis mo, em es pe ci al a Cura da

Ter ra, po dem con tri bu ir para pen sar uma

nova pers pec ti va para o caos am bi en tal do

pla ne ta?

Mon ja Coen – Com pre en den do que so mos a

vida da Ter ra. Que a Ter ra é o nos so pró prio cor -

po. A re a li za ção da Ilu mi na ção Su pre ma é a de

que in ter so mos com tudo que exis te. Se per ce ber -

mos a ver da de e fi zer mos mo vi men tos não vi o len -

tos de edu ca ção po pu lar e das eli tes do mi nan tes,

mu i to po de rá ser ob ti do. Tal vez não pos sa mos ver 

os re sul ta dos das ca u sas e con di ções que cri a mos

em nos sas vi das, com nos sas vi das, mas sei que o

fu tu ro de pen de das ca u sas e con di ções que cri a -

mos aqui e ago ra, com nos sa ma ne i ra de ver, fa -

lar, pen sar, ou vir, com pre en der e agir no mun do.

Que seja pela paz, pela in clu são da gran de na tu re -

za em nos sos co ra ções. Que pos sa mos en con trar

o diá lo go e trans for mar cada ins tan te de vi o lên cia

em um ins tan te de paz.
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Ta o ís mo. Alter nân cia e com bi na ção de duas

po la ri da des in dis so ciá ve is               19

Por Pa tri cia Fa chin

O ta o ís mo apon ta para um cam po bas tan te

he te ro gê neo de vi sões de mun do, sa be res e prá ti -

cas, pro fun da men te im bri ca das na lon ga his tó ria

da ci vi li za ção chi ne sa, diz José Bi zer ril.

Exis tem vá ri as tra di ções ta o ís tas, al gu mas são

até con si de ra das re li gião, com tem plos, sa cer do tes

e uma imen sa pro fu são de de u ses e es pí ri tos. Na

en tre vis ta que se gue, con ce di da, por e-mail, à IHU

On-Line, o an tro pó lo go José Bi zer ril apre sen ta ca -

rac te rís ti cas da li nha gem tra zi da ao Bra sil pelo mes -

tre Liu Pai Lin. Den tro des ta pers pec ti va, es cla re ce,

“o ta o ís mo po de ria ser en ten di do como um modo

de vida ba se a do nos en si na men tos de La o zi, um

per so na gem do sé cu lo VI a. C. e na com pre en são

do Li vro das Mu ta ções, não como um tex to me ra -

men te ora cu lar, mas como um ver da de i ro tra ta do

so bre os se gre dos do cos mo”.

A ori gem de to dos os fe nô me nos do ta o ís mo

é ba se a da em “um prin cí pio mis te ri o so e in des -

cri tí vel, o Tao”. Se gun do o pes qui sa dor, as ten ta -

ti vas de des cre ver e ex pli car o Tao es ta ri am fa da -

das ao fra cas so, “pois ele se en con tra além das

pa la vras”. Como o ta o ís mo de sen vol ve uma com -

pre en são con tem pla ti va da na tu re za, é pos sí vel

com pre en dê-lo atra vés da ex pe riên cia pes so al, da

me di ta ção.

Ao re fle tir so bre a pos si bi li da de de uma so ci e -

dade pós-me ta fí si ca, Bi zer ril é ca te gó ri co e lem bra 

que o mun do não se mo der ni zou da mes ma for -

ma e com a mes ma in ten si da de. Fa lar de uma so -

ci e da de pós-re li gi o sa só será pos sí vel “à me di da

que os pro ces sos de mo der ni za ção oci den ta li zan -

te” che ga rem a ou tras par tes do glo bo. E con clui:

“Mes mo nos pa í ses ca pi ta lis tas mais ri cos do pla -

ne ta, as re li giões con ti nu am a ter al gu ma ex pres -

são. E, além dis so, ain da te mos de le var em

con si de ra ção o fe nô me no re cen te da ex pan são

ace le ra da de for mas fun da men ta lis tas de re li gi o si -

da de na ma i o ria das gran des re li giões mun di a is,

que, em al gu ma me di da, con tra diz o ar gu men to

do fim ou da su pe ra ção das re li giões”.

Bi zer ril é ba cha rel em His tó ria, mes tre e dou -

tor em Antro po lo gia So ci al pela Uni ver si da de de

Bra sí lia – UnB. Atu al men te, é do cen te do Cen tro

Uni ver si tá rio de Bra sí lia – UniCEUB e co or de na -

dor do gru po de pes qui sa in ter dis ci pli nar Diá lo go.

É au tor de O Re tor no à Raiz: uma li nha gem ta o ís ta 

no Bra sil (São Pa u lo: Edi to ri al Attar, 2007).

Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – Qual é a ori gem do ta o ís mo?

Em que são ba se a dos seus fun da men tos e

prá ti cas?

José Bi zer ril – Fa lar em ta o ís mo é apon tar para

um cam po bas tan te he te ro gê neo de vi sões de

mun do, sa be res e prá ti cas, pro fun da men te im -

bri ca das na lon ga his tó ria da ci vi li za ção chi ne -

sa. Di an te des ta di ver si da de, me pa re ce pro ble -

má ti co fa lar do ta o ís mo em ge ral, como se fos se

um todo ho mo gê neo. Con si de ro pro ve i to so dar

uma res pos ta mais con tex tu a li za da a esta per gun -

ta, o que é um há bi to in te lec tu al do ofí cio de an -

tro pó lo go. Como é o caso em ou tras gran des tra -

di ções es pi ri tu a is, exis tem vá ri as ver sões e li nha -

gens do ta o ís mo. Exis tem ver sões da tra di ção

ta o ís ta mais pró xi mas do que o le i tor não es pe ci a -
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lis ta con si de ra ria como uma re li gião, com tem -

plos, sa cer do tes, com ple xos ri tu a is e uma imen sa

pro fu são de de u ses e es pí ri tos hi e rar qui za dos sob

a for ma de uma bu ro cra cia im pe ri al ce les te. Por

ou tro lado, na ver são es pe cí fi ca do Ta o ís mo que

tive a opor tu ni da de de es tu dar no Bra sil, a li nha -

gem tra zi da ao país pelo mes tre Liu Pai Lin20 e

con ti nu a da por seus dis cí pu los e por seu fi lho, for -

ma da ex clu si va men te por um qua dro de pra ti can -

tes la i cos, as re fe rên ci as prin ci pa is para se de fi nir o 

Ta o ís mo se ri am o Tao Te Ching, de e um modo de 

vida ba se a do nos en si na men tos de La o zi21 (pro va -

vel men te um per so na gem do séc. VI a.C.) e na

com pre en são do Li vro das Mu ta ções, não como

um tex to me ra men te ora cu lar, mas como um ver -

da de i ro tra ta do so bre os se gre dos do cos mo.

Para lis tar de for ma sin té ti ca os fun da men tos

do ta o ís mo, em pri me i ro lu gar, a ori gem de to dos

os fe nô me nos se ria um prin cí pio mis te ri o so e in -

des cri tí vel, o Tao. Pes so al men te, re co men do ca u -

te la quan to à ide ia de tra du zir Tao por Deus,

como fi ze ram os pa dres je su í tas de Ma cau, quan -

do tra du zi ram o Câ non Ta o ís ta para o por tu guês,

e como fa zem tam bém al guns pra ti can tes bra si le i -

ros. Se gun do o pri me i ro po e ma do Tao Te Ching,

a pró pria ten ta ti va de des cre ver o Tao e, ain da

mais, de ex pli cá-lo, se ria fa da da ao fra cas so, pois

ele se en con tra além das pa la vras. No en tan to, ele

pode ser com pre en di do por meio da ex pe riên cia

pes so al, prin ci pal men te de ca rá ter me di ta ti vo.

Exis te uma for te re la ção en tre o ta o ís mo e a com -

pre en são con tem pla ti va da na tu re za. Tan to o Tao

Te Ching quan to o I Ching des cre vem a na tu re za

(O Céu e a Ter ra) como ca rac te ri za da pelo mo vi -

men to len to, cir cu lar e in ces san te. Um mo vi men to

per pé tuo de al ter nân cia e com bi na ção de duas

po la ri da des in dis so ciá ve is, yin e yang.

Prin cí pi os ta o ís tas

Um prin cí pio fun da men tal do ta o ís mo se ria o 

re tor no a um es ta do de es pon ta ne i da de ori gi nal

que per mi ti ria vi ver em har mo nia con si go pró -

prio, com os ou tros e com os rit mos do cos mo,

adap tar-se às di fe ren tes con fi gu ra ções que o mun -

do as su me, flu ir com os mo vi men tos da na tu re za.

Este ajus tar-se na tu ral men te às si tu a ções, da for -

ma mais efi caz e com o mí ni mo de es for ço, pode

ser des cri to pelo ter mo wu-wei, fre quen te men te

tra du zi do por não ação. Este es ta do tam bém é

des cri to no Tao Te Ching como equi va len te à

con di ção de uma cri an ça, fle xí vel e che ia de vi ta li -

da de, mo ven do-se in can sa vel men te. Pa ra do xal -

men te, para se che gar a esta con di ção de es pon ta -

ne i da de, há uma gran de quan ti da de de tre i na -

men tos cuja prá ti ca diá ria de man da uma boa

dose de dis ci pli na. E que, de todo modo, ob je ti -

vam a ob ten ção si mul tâ nea da se re ni da de e da

ple ni tu de da vi ta li da de, que te ri am como efe i to a

lon ge vi da de. Os ta o ís tas va lo ri zam o si lên cio, o

cul ti vo de um es ta do de tran qui li da de men tal e

emo ci o nal e a ha bi li da de de cul ti var e pre ser var a

for ça vi tal. Na li nha gem que es tu dei, há uma sé rie

de tre i na men tos de qi gong22, me di ta ção sen ta da e 

em pé, e den tre as ar tes mar ci a is in ter nas chi ne -

sas, o Tai Chi Chu an, ou tras prá ti cas que ser vem a 

esta fi na li da de. Mas não há uma di men são ce ri -

mo ni al ela bo ra da, equi va len te às pu jas hin dus ou

bu dis tas, nem às li tur gi as cris tãs. Para a ma i o ria

das prá ti cas des ta li nha gem, bas ta a pró pria pes -

soa, uma rou pa con for tá vel e um lu gar tran qui lo,

de pre fe rên cia, mas não obri ga to ri a men te pró xi -

mo de uma bela pa i sa gem na tu ral.

IHU On-Line – Qu a is são as es pe ci fi ci da des

que ca rac te ri zam o ta o ís mo, sua fi lo so fia?
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20 Mes tre Liu Pai Lin (1907-2000): é um dos in tro du to res da Me di ci na Tra di ci o nal Chi ne sa no por seu fi lho, for ma da ex clu si va -
men te por um qua dro de pra ti can tes la i cos, as re fe rên ci as prin ci pa is para se de fi nir o ta o ís mo se ri am o Tao Te Ching, de La o zi,
e o I Ching (o Li vro das Mu ta ções) e um con jun to de prá ti cas ba se a das nos prin cí pi os des cri tos nes tes dois tex tos clás si cos. Den -
tro des ta pers pec ti va, o ta o ís mo po de ria ser en ten di do como Bra sil. Di vul gou por todo o país a prá ti ca do Tai Chi Pai Lin, ofe re -
cen do tam bém cur sos de for ma ção em Mas sa gem Tui Na e Me di ta ção Tao Yin. (Nota da IHU On-Line)

21 O mes mo que Lao-tsé ou La ot zu. Esta é a gra fia do nome na nor ma pin yin, para trans li te ra ção das pa la vras em chi nês, ado ta da 
ofi ci al men te pela Re pú bli ca Po pu lar da Chi na. (Nota do en tre vis ta do)

22 Li te ral men te, tre i na men tos de “ener gia”, o ter mo re fe re-se a uma sé rie de téc ni cas de ori gem di ver sa que vi sam cap tar o qi da
na tu re za, acu mu lá-lo no pró prio cor po, fazê-lo cir cu lar por tra je tos es pe cí fi cos e emi ti-lo com fi na li da des te ra pêu ti cas e mar ci a is.
Para evi tar mal-en ten di dos, evi to tra du zir qi gong como exer cí ci os res pi ra tó ri os. (Nota do en tre vis ta do)



No con tex to ta o ís ta, o que sig ni fi ca o en si -

na men to do Tão?

José Bi zer ril – Por re co nhe cer a in su fi ciên cia

das pa la vras e do in te lec to para com pre en der o

Tao, a ex pla na ção fi lo só fi ca do ta o ís mo vem as so -

ci a da a uma prá ti ca me di ta ti va. Além da cen tra li -

da de de com pre en der o Tao, con se quen te men te

os se gre dos da na tu re za, o ta o ís mo se ca rac te ri za

por pen sar a com ple xi da de dos di ver sos as pec tos

da vida por meio de um nú me ro pe que no de prin -

cí pi os, com apli ca ções di ver sas. Um prin cí pio cen -

tral se ria a har mo nia e al ter nân cia en tre yin/yang,

duas po la ri da des que com põem to dos os fe nô me -

nos, mas que são de fi ni das re la ci o nal e con tex tu al -

men te. Sen do as sim, ati vo/re cep ti vo, cla ro/es cu ro, 

ex pan são/re co lhi men to são mo men tos de um

mo vi men to in ces san te e não es sên ci as imu tá ve is.

Estes prin cí pi os te ri am apli ca ções na me di ci na tra -

di ci o nal chi ne sa, nas ar tes mar ci a is in ter nas, nas re -

la ções hu ma nas, na des cri ção dos ci clos da na tu re -

za, na or ga ni za ção da pa i sa gem ge o grá fi ca, en tre

ou tros. Se um tai chi é a união de yin e yang em

mo vi men to, en tão vá ri as si tu a ções po dem ser pen -

sa das nes tes ter mos: uma ses são de mas sa gem

tui-ná, um en con tro amo ro so, uma luta, a re la ção

do ser hu ma no com o am bi en te na tu ral etc.

Um ou tro as pec to re le van te da fi lo so fia ta o ís -

ta é o seu an ti u ti li ta ris mo. O fi ló so fo Zhu ang zi23,

tal vez um dos au to res ta o ís tas mais im por tan tes

de po is de La o zi, nar ra a his tó ria de uma ár vo re gi -

gan tes ca que só pôde se de sen vol ver ple na men te

por não ter ne nhu ma uti li da de: não pro du zia fru -

tos co mes tí ve is, sua ma de i ra não era pró pria para

carpin ta ria, suas fo lhas e ra í zes não ti nham pro pri e -

da des me di ci na is, nem odor agra dá vel. Se ti ves se

sido útil, há mu i to te ria sido cor ta da ou ex plo ra da

e não te ria che ga do ao seu ta ma nho co los sal.

Não sen do re du tí vel ao co nhe ci men to in te -

lec tu al nem a uma fi na li da de uti li tá ria, o apren di -

za do do Tao ocor re na re la ção pro lon ga da com

um mes tre, um sá bio que per so ni fi ca para o

apren diz a re a li za ção do Tao sob a for ma de uma

ex pe riên cia vi vi da, pois ele en car na esta com pre -

en são em sua pró pria pre sen ça cor po ral. Alguns

ín di ces de re a li za ção a se es pe rar ide al men te de

um mes tre ta o ís ta se ri am uma boa con di ção de

sa ú de, a se re ni da de do es pí ri to, a es pon ta ne i da -

de. Na trans mis são de mes tre Liu, sua ale gria de

vi ver, sua in te li gên cia viva e sua ida de avan ça da,

des vin cu la da de si na is de de cre pi tu de, ex pres sa -

vam os ten si va men te para seus dis cí pu los sua com -

pre en são do Tao. Uma ou tra ca rac te rís ti ca im por -

tan te da trans mis são ta o ís ta é que o en si na men to de 

um mes tre vivo se trans for ma cons tan te men te. Com 

o pas sar dos anos, muda o con te ú do do en si na men -

to, bem como a for ma de en si nar, ain da que se pre -

ser vem os prin cí pi os fun da men ta is do ta o ís mo.

Em uma se gun da ins tân cia, além do con ta to

com o mes tre, apren de-se so bre o Tao por meio

da prá ti ca diá ria dos tre i na men tos ta o ís tas, en si -

na dos por al guém com su fi ci en te ex pe riên cia e

com pre en são para par ti ci par de sua trans mis são.

E, por fim, à me di da que os tre i na men tos re fi nam

um tipo de sen si bi li da de in tu i ti va no pra ti can te,

apren de-se so bre o Tao por meio da con tem pla -

ção da na tu re za e do es tu do dos clás si cos ta o ís tas.

IHU On-Line – O se nhor pode nos ex pli car o 

fun da men to das três jóias: com pa i xão, mo -

de ra ção e hu mi lha ção? É pos sí vel pen sar a

cons tru ção da paz mun di al atra vés des ses

pa râ me tros?

José Bi zer ril – As três vir tu des ta o ís tas men ci o -

na das por La o zi po de ri am ser tra du zi das por com -

pa i xão, mo de ra ção e hu mil da de. O sa cer do te

ta o ís ta Wu Chih Cherng, que pre si diu a So ci e da -

de Ta o ís ta do Bra sil, as tra du ziu como “afe ti vi da -

de, sim pli ci da de e mo dés tia”. Elas po dem ser

con si de ra das como o fun da men to para uma éti -

ca ta o ís ta. A com pa i xão dos ta o ís tas se re fe re ao

cu i da do e in te res se pelo bem-es tar dos ou tros. No

en tan to, di fe ren te de tra di ções que va lo ri zam o sa -

cri fí cio da pró pria vida em be ne fí cio dos ou tros,

na tra di ção ta o ís ta, o cu i da do al tru ís ta com os ou -

tros vem acom pa nha do da re co men da ção de sa -

ber se pre ser var, isto é, de be ne fi ci ar aos ou tros

sem para isto ter de se pre ju di car. A mo de ra ção

diz res pe i to a um modo de vida sim ples, que se ca -

rac te ri za pela pre ser va ção da for ça vi tal, por um

rit mo de vida len to e se re no, que con tras ta com os 
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23 O mes mo que Chu ang-tsé ou Chu ang tzu, gra fa do se gun do a nor ma pin yin. (Nota do en tre vis ta do)



ex ces sos de es ti mu la ção sen so ri al, de agi ta ção

men tal e de de se jo de gra ti fi ca ção que ca rac te ri -

zam os mo dos de vida mais ple na men te in se ri dos

no con su mis mo con tem po râ neo. Na ver são da

tra di ção ta o ís ta que pes qui sei, des fru tar os pra ze -

res da vida e man ter o cor po em boas con di ções

pode con vi ver em har mo nia com a bus ca es pi ri -

tu al. Por fim, a hu mil da de na in ter pre ta ção ta o ís ta 

é o con trá rio da dis pu ta, da com pe ti ção que de -

cor re do de se jo de fama e re co nhe ci men to. A tra -

di ção ta o ís ta é aves sa à com pe ti ti vi da de.

Embo ra con si de re que as vir tu des re li gi o sas,

quan do são en car na das de for ma con sis ten te,

pos sam con tri bu ir para uma con du ta pa cí fi ca, por

meio de uma trans for ma ção dos mo dos de agir,

sou cé ti co que se pos sa pen sar a cons tru ção da

paz mun di al por meio de uma trans for ma ção ape -

nas no cam po mo ral, ope ra da pe las re li giões nas

vi das dos in di ví du os. Os con fli tos mun di a is se ca -

rac te ri zam por uma gran de com ple xi da de sis tê mi -

ca que vai mu i to além da agres si vi da de, ga nân cia

ou com pe ti ti vi da de de su je i tos par ti cu la res. Para

com pre en dê-los, é pre ci so le var em con si de ra ção

o efe i to de sa gre ga dor do ca pi ta lis mo mun di al so -

bre as vi das no pla no lo cal, o acir ra men to das de -

si gual da des e da in se gu ran ça so ci al. Infe liz men te,

di an te des te qua dro, em vá ri as par tes do mun do,

as re li giões têm se tor na do par te da lin gua gem

que ex pres sa a in to le rân cia e a im pos si bi li da de de

diá lo go com a di fe ren ça, mes mo que ide al men te

de ves se ser o contrário.

IHU On-Line – O ta o ís mo de fen de a ide ia de

que não pre ci sa mos de ne nhu ma ori en ta ção

cen tra li za da. A não uni fi ca ção de to das as

for mas na tu ra is de ser pode ser um ca mi nho

para pen sar mos o diá lo go in ter-re li gi o so?

José Bi zer ril – Pa re ce-me que as pos si bi li da des

de diá lo go in ter-re li gi o so re pou sam mais na co -

men su ra bi li da de, ou não, dos di fe ren tes pon tos

de vis ta cul tu ra is e da tra du ção cul tu ral de no ções

de mun do e mo dos de vida con tras tan tes. E no

caso de ini ci a ti vas con cre tas, de pen dem tam bém

de uma cer ta dis po si ção be ne vo len te, por par te

dos su je i tos re li gi o sos, para uma au tên ti ca aber tu -

ra a es cu tar ou tras po si ções te o ló gi cas, mo ra is ou

até mes mo es té ti cas. Como an tro pó lo go, di ria que 

quan to mais de per to con tem pla mos as re li giões,

mais elas são di fe ren tes e es tão em con tra di ção

umas com as ou tras. Os pon tos de con ta to exis -

tem en tre al gu mas re li giões que com par ti lham,

por as sim di zer, de um mes mo es ti lo de ex pe riên -

cia re li gi o sa, mas não re co nhe ço um acor do fun -

da men tal en tre to das as re li giões, a não ser em um 

ní vel mu i to abs tra to, como, por exem plo, afir mar

que as re li giões po ten ci al men te en si nam um ca -

mi nho para nos tor nar mos se res hu ma nos me lho -

res ou vi ver mos vi das mais fe li zes. Mas o que exa -

ta men te se ria tor nar-se um ser hu ma no me lhor ou 

mais fe liz, bem como os me i os para isto, es ta ria

su je i to a de ba te.

A pers pec ti va ta o ís ta se opõe à ado ção de

um ex ces si vo for ma lis mo na con du ta, e des con fia

da im po si ção nor ma ti va de pa drões de con du ta,

pois en ten de que a ex pe riên cia es pi ri tu al con duz

na tu ral men te a uma con du ta em har mo nia com o

Tao, e con se quen te men te ca rac te ri za da pe las três

vir tu des men ci o na das na per gun ta an te ri or. Uma

éti ca ta o ís ta es ta ria fun da da mais em prin cí pi os do 

que em pre ce i tos mu i to es pe cí fi cos. Esta po si ção

está em con tra di ção com a de ou tras re li giões

que pos su em uma hi e rar quia sa cer do tal cen tra li -

za da, res pon sá vel por nor ma ti zar a con du ta de

seus adep tos, às ve zes, de for ma bas tan te de ta -

lhis ta e in clu si ve em ques tões que, do pon to de

vis ta mo der no, po de ri am ser con si de ra das de ca -

rá ter pri va do.

IHU On-Line – Que al ter na ti vas as cren ças

ta o ís tas po dem ofe re cer para uma pos sí vel

so lu ção da cri se em que vi ve mos hoje, ou

seja, a cri se glo bal eco ló gi ca, fi nan ce i ra,

po lí ti ca e re li gi o sa?

José Bi zer ril – Te nho dú vi das que pos sa mos

for mu lar em pou cas pa la vras uma so lu ção para os 

pro ble mas mun di a is con tem po râ ne os. Di ria que,

no ní vel mi cro, de su je i tos e pe que nas co mu ni da -

des, a prá ti ca do ta o ís mo pode con tri bu ir como

um dos an tí do tos à re la ção pre da tó ria com a na tu -

re za e com ou tros se res hu ma nos, mo de ran do o

ex ces so de in ves ti men to no eu em de tri men to das

ne ces si da des dos ou tros e pro du zin do um modo

de ser no mun do me nos cap tu ra do pe los de se jos

con su mis tas do ca pi ta lis mo con tem po râ neo. Mas

isto se si tua mais no pla no de uma prá ti ca diá ria

dos tre i na men tos ta o ís tas e numa trans for ma ção
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am pla da pes soa do pra ti can te, do que no pla no

das cren ças pro pri a men te di tas.

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be a in -

cul tu ra ção do ta o ís mo na cul tu ra oci den -

tal? Como a tra di ção ta o ís ta se ma ni fes ta

no país?

José Bi zer ril – Ao que tudo in di ca, a pre sen ça

ta o ís ta é bas tan te mo des ta nas na ções oci den ta is,

fora das co mu ni da des de mi gran tes chi ne ses, se

com pa ra da a ou tras re li giões asiá ti cas, como os

mo vi men tos bu dis tas e hin du ís tas ou os no vos

mo no te ís mos ja po ne ses. Além dis to, exis te uma

pro fu são de sa be res tra di ci o na is chi ne ses que se

vin cu lam ao ta o ís mo, en tre ar tes mar ci a is, te ra -

pêu ti cas, téc ni cas de lon ge vi da de, feng shui,24 en -

tre ou tros, que não se en con tram ex pli ci ta men te

ar ti cu la dos a uma ex pres são fi lo só fi ca ou es pi ri -

tu al tao ís ta quan do são apre sen ta dos ao pú bli co

em ge ral. Ape sar de ser uma das gran des tra di ções 

re li gi o sas mun di a is, o ta o ís mo se gu ra men te fi gu ra 

en tre as me nos co nhe ci das. Não com pu to como

ex pres são do ta o ís mo a apro pri a ção new age de

téc ni cas e sa be res des con tex tu a li za dos e dis tri bu í -

dos sob a for ma de ser vi ços e pro du tos.

Tra di ção ta o ís ta no Bra sil

Qu an do pen sa mos no Bra sil, jul go ne ces sá -

rio pro ble ma ti zar as ide i as de “oci den te” e “ori en -

te”. Pa re ce-me que ape nas par ci al men te po de -

mos des cre ver nos so país como uma na ção mo -

der na e oci den tal. Em nos sa pa i sa gem cul tu ral,

co e xis tem ele men tos tra di ci o na is, mo der nos e

pós-mo der nos de di fe ren tes ori gens ge o grá fi cas e

his tó ri cas, às ve zes de for ma con fli ti va, in clu si ve

em um mes mo su je i to. É per ti nen te per gun tar

como uma tradi ção exó ti ca, como é o caso do

ta o ís mo, é recebida no Bra sil. Em pri me i ro lu gar,

cons ta to que a ade são a esta tra di ção é pou co re -

pre sen ta ti va no pla no quan ti ta ti vo. O nú me ro to -

tal de pes so as que se de fi nem como ta o ís tas nem

ao me nos apa re ce nos ín di ces do úl ti mo Cen so.

Se gu ra men te é me nor do que o to tal de bu dis tas

que era cer ca de 214.873 no ano de 2000. E pos -

si vel men te deve es tar in clu í do na ca te go ria “ou -

tras re li giões ori en ta is”. No en tan to, é pos sí vel que 

cer to nú me ro de ta o ís tas não de fi na seu modo de

vida como re li gião, o que acon te ce tam bém com

os bu dis tas. Em mi nha pes qui sa, de pa rei-me com

pes so as que se tor na ram ta o ís tas por se rem des -

cen den tes de mi gran tes asiá ti cos e es ta rem em

bus ca de suas ra í zes cul tu ra is. Encon trei tam bém

um bom nú me ro de pra ti can tes que se apro xi ma -

ram da tra di ção para en fren tar pro ces sos de ado e -

ci men to gra ve. Ha via tam bém es tu dan tes de psi -

co lo gia e de ou tras áre as de sa ú de, pra ti can tes de

ar tes mar ci a is e ar tis tas, cada gru po com suas pró -

pri as mo ti va ções para se apro xi mar do ta o ís mo.

De modo ge ral, di ria que são as téc ni cas cor po ra is

ta o ís tas, pe las ex pe riên ci as que pro por ci o nam,

que atra em em um pri me i ro mo men to. Além dis -

so, acre di to que a ên fa se da tra di ção ta o ís ta na

sa ú de e na lon ge vi da de di a lo ga bem com a bus ca

con tem po râ nea da ju ven tu de e do bem-es tar cor -

po ral. Mu i tas ve zes, cons ta tei que o in te res se pela

di men são es pi ri tu al e fi lo só fi ca do ta o ís mo sur giu

em um se gun do mo men to.

IHU On-Line – O ta o ís mo di a lo ga com ou -

tras re li giões? Há es pa ço para isso?

José Bi zer ril – Pes so al men te, não acom pa nhei

ini ci a ti vas de li be ra das por par te dos ta o ís tas, de

par ti ci pa rem de fó runs de diá lo go in ter-re li gi o so.

No en tan to, não iden ti fi co, nas li nha gens ta o ís tas

que se en con tram no Bra sil, uma ten dên cia ao

sec ta ris mo ou à in to le rân cia re li gi o sa. Encon trei

en tre os pra ti can tes ta o ís tas, além da que las pes -

so as que ti nham um vín cu lo mais ex clu si vo com

sua tra di ção, tam bém pes so as vin cu la das ao ca to -

li cis mo, ao es pi ri tis mo kar de cis ta, ao bu dis mo ti -

be ta no ou ao Zen, que pa re ci am ope rar um es ti lo

sin cré ti co de ex pe riên cia re li gi o sa. Ha via tam bém
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24 Feng Shui: é um ter mo de ori gem chi ne sa, cuja tra du ção li te ral é ven to e água. Sua pro nún cia cor re ta em man da rim é
fon xuei. Se gun do esta cor ren te de pen sa men to, es ta be le cen do uma re la ção yin/yang, os ide o gra mas Feng e Shui (res pec ti va -
men te Ven to – yang – e Água – yin) re pre sen ta ri am o co nhe ci men to das for ças ne ces sá ri as para con ser var as in flu ên ci as po si ti -
vas que su pos ta men te es ta ri am pre sen tes em um es pa ço e re di re ci o nar as ne ga ti vas de modo a be ne fi ci ar seus usuá ri os. (Nota
da IHU On-Line)



pes so as que pra ti ca vam as téc ni cas ta o ís tas, mas

não iden ti fi ca vam o ta o ís mo como uma re li gião.

Isso tudo sem fa lar de uma cli en te la que po de ria

ser re co nhe ci da como par te do pú bli co new age,

isto é, um es ti lo de es pi ri tu a li da de de ca rá ter in di -

vi du a lis ta, no qual é pos sí vel fa zer com bi na ções

idi os sin crá ti cas en tre re li giões mu i to dis tan tes,

des de que isto faça sen ti do para um su je i to em

par ti cu lar.

IHU On-Line – O teó lo go suíço Hans Küng

pro põe uma éti ca mun di al como ca mi nho

para a cons tru ção da paz pla ne tá ria. O se -

nhor con cor da com essa pro pos ta? As re li -

giões po dem aju dar nes sa ca mi nha da?

José Bi zer ril – Di an te da com ple xi da de sis tê mi -

ca dos pro ces sos glo ba is, sou cé ti co quan to às

pos si bi li da des de en fren tar pro ble mas co le ti vos

ape nas com uma trans for ma ção in di vi du al, por

meio da ex pe riên cia es pi ri tu al pes so al. Como

uma guer ra não se con fun de com a ex pres são da

ra i va ou da agres si vi da de dos in di ví du os, mas é

per pe tra da por Esta dos, com base em in te res ses

ge o po lí ti cos, ma cro e co nô mi cos etc., en ten do que

a trans for ma ção das sen si bi li da des pes so a is é

ape nas um as pec to da ques tão. Cer ta men te, na

sua ex pres são mais pro fun da, as re li giões fo men -

tam a ex pres são de qua li da des hu ma nas re fe ri das

ao cu i da do com os ou tros e com o mun do, mas,

ao mes mo tem po, no mo men to atu al, as re li giões

têm tam bém com pos to o idi o ma da in to le rân cia e

da im pos si bi li da de de diá lo go.

IHU On-Line – É pos sí vel fa lar em so ci e da -

de pós-me ta fí si ca, pós-re li gi o sa? Qual é o

sen ti do das re li giões nes se con tex to? O se -

nhor per ce be, nes se ce ná rio pós-me ta fí si -

co, di fe ren ças na atu a ção das re li giões

ori en ta is e oci den ta is?

José Bi zer ril – Bem, uma res pos ta an tro po ló gi -

ca a esta per gun ta de man da ria um ques ti o na men -

to ini ci al: a quem se re fe re esta des cri ção? Isto é,

que so ci e da des, que gru pos no in te ri or de qua is

so ci e da des po dem ser des cri tos como ali nha dos a

um po si ci o na men to pós-re li gi o so? Mes mo sem

en trar no pro ble ma da pos si bi li da de de uma de fi -

ni ção uni ver sal viá vel de re li gião, em que ins tân -

ci as so ci a is a di ver si da de de fe nô me nos que po -

de ría mos cha mar de re li gi o sos foi tor na da se cun -

dá ria? A se pa ra ção en tre uni ver so la i co e re li gi o so

ou, se pre fe rir, en tre sa gra do e pro fa no é um efe i to 

da mo der ni da de eu ro pe ia. O mun do in te i ro não

se mo der ni zou da mes ma for ma e com a mes ma

in ten si da de. À me di da que os pro ces sos de mo -

der ni za ção oci den ta li zan te che gam a ou tras par tes 

do glo bo, tal vez seja pos sí vel fa lar nes tes ter mos.

Ain da as sim, só se pode fa lar em ce ná ri os pós-re li -

gi o sos no con tex to das gran des ci da des glo ba li za -

das, e com res sal vas. É fla gran te a pre sen ça das

re li gi o si da des na vida con tem po râ nea em um país 

como o Bra sil. Se gui mos sen do um país de es ma -

ga do ra ma i o ria re li gi o sa, e isto fica pa ten te quan -

do exa mi na mos os obs tá cu los en con tra dos para

se im ple men tar po lí ti cas pú bli cas re la ti vas a te mas 

como di re i tos re pro du ti vos ou di re i tos de mi no ri as 

se xu a is, por con tra di ze rem a mo ral re li gi o sa do -

mi nan te. Ape sar da emer gên cia de uma ló gi ca de -

sen can ta da de mer ca do es tar em ex pan são em

vá ri as es fe ras da vida, nas so ci e da des glo ba li za -

das, con for me des cri ções ma cros so ci o ló gi cas

como as do so ció lo go Zygmunt Ba u man25, não

re co nhe ço uma subs ti tu i ção em cur to pra zo das

pers pec ti vas re li gi o sas por um olhar la i co e mer ca -

do ló gi co. Di ria que é mais pro vá vel que exis ta

uma co e xis tên cia con fli ti va en tre vá ri as ló gi cas

cul tu ra is no mun do con tem po râ neo. Mes mo nos

pa í ses ca pi ta lis tas mais ri cos do pla ne ta, as re li -

giões con ti nu am a ter al gu ma ex pres são. E, além

dis so, ain da te mos de le var em con si de ra ção o fe -

nô me no re cen te da ex pan são ace le ra da de for -

mas fun da men ta lis tas de re li gi o si da de na ma i o ria

das gran des re li giões mun di a is, que, em al gu ma

me di da, con tra diz o ar gu men to do fim ou da su -

pe ra ção das re li giões.
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25 Zygmunt Ba u man: so ció lo go po lo nês, pro fes sor emé ri to nas Uni ver si da des de Var só via, na Po lô nia e de Le eds, na Ingla ter ra. 
Pu bli ca mos uma re se nha do seu li vro Amor Lí qui do (São Pa u lo: Jor ge Za har Edi to res, 2004), na 113ª edi ção da IHU

On-Line, de 30 de agos to de 2004. Pu bli ca mos uma en tre vis ta ex clu si va com Ba u man na re vis ta IHU On-Line edi ção 181, de 22
de maio de 2006, dis po ní vel para down lo ad em (http://www.ihu on li ne.uni si nos.br/uplo ads/edi co es/1158345309.26pdf.pdf).
(Nota da IHU On-Line)
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Entre vis ta es pe ci al com Ju li us Lip ner

O pro fes sor de hin du ís mo da Uni ver sity of

Cam brid ge, Ju li us Lip ner, ex pli ca que, nas ma ni -

fes ta ções de Deus na cul tu ra hin du ís ta, di fe ren te

das tra di ções mo no te ís tas, o di vi no se apre sen ta

de di ver sas ma ne i ras e pos sui for mas e no mes dis -

tin tos para que pos sa re la ci o nar-se com di fe ren tes

se res hu ma nos. “Cada um de nós é di fe ren te e

acha rá mais fá cil se re la ci o nar com Deus de acor -

do com nos sos con tex tos e cir cuns tân ci as”. Se -

gun do ele, de u ses e de u sas hin dus não são com -

pe ti ti vos e dis põem igual men te de po der e mi se ri -

cór dia, além de es ta rem in te res sa dos no bem-

es tar da hu ma ni da de.

O pes qui sa dor tam bém fa lou à IHU On-Line

so bre o pro je to de éti ca mun di al pro pos to pelo

teó lo go suíço Hans Küng. Embo ra con cor de com

as ide i as ex pos tas, ele en fa ti za que é pre ci so “ana li -

sar cu i da do sa men te cir cuns tân ci as in di vi du a is para

im ple men tar es tes prin cí pi os cor re ta men te. Cada

tra di ção do mun do po de ria mu i to bem dar di fe ren -

tes ên fa ses ao apli car es tes prin cí pi os”.

Lip ner tam bém é pro fes sor em Oxford, onde

mi nis tra au las so bre hin du ís mo e pen sa men to in -

di a no. É mem bro do Con se lho Aca dê mi co do Cen -

tro de Estu dos Hin dus da mes ma uni ver si da de.

A en tre vis ta foi con ce di da em in glês e tra du -

zi da por Lu cas Schlupp.

Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – Qual é a ori gem da re li gião

hin du? Em que sen ti do ela mol da os cos tu -

mes e de fi ne o pen sa men to in di a no?

Ju li us Lip ner – A re li gião hin du é úni ca por que,

di fe ren te men te do bu dis mo, is la mis mo ou cris ti a -

nis mo, por exem plo, não tem fun da dor. Isto por -

que o que cha ma mos de hin du ís mo é um

con jun to de mu i tas cren ças si mi la res que car re -

gam uma se me lhan ça fa mi li ar en tre si, no que diz

res pe i to à cren ça, à prá ti ca, po rém, mais im por -

tan te, no que tan ge à ati tu de para com a hu ma ni -

da de. Entre tan to, as ra í zes do hin du ís mo são de

apro xi ma da men te 2000 a.C. na Índia. A par tir da -

que le pe río do, co me çou a de sen vol ver-se uma

pos tu ra di fe ren te di an te da re a li da de, num gru po

de imi gran tes que fo ram para o sub con ti nen te in -

di a no cha ma do indo-ari a nos. Com bi nan do com

al gu mas cren ças e prá ti cas que en con tra ram en tre 

os na ti vos, for ma ram uma vi são de mun do po li -

cên tri ca. Isto sig ni fi ca que cer tas cren ças e prá ti -

cas, como, por exem plo, a cren ça em um ser

trans cen den te, ga nha ram di fe ren tes for mas e ex -

pres sões cen tra is. Assim, acre di ta vam em uma

re a li da de su pre ma, mas tam bém acre di ta vam

que essa re a li da de su pre ma se ex pres sa va de for -

mas di fe ren tes, não ape nas de uma for ma, como é 

o caso das cren ças abraâ mi cas.

IHU On-Line – Eles acre di tam em um Ser

su pe ri or e ao mes mo tem po ve ne ram vá ri os

de u ses? Qual é o sen ti do des ta prá ti ca?

Ju li us Lip ner – Não há um úni co sis te ma de

cren ças no hin du ís mo, pois o hin du ís mo não é

uma re li gião, mas uma fa mí lia de di fe ren tes re li -

giões. Então, o hin du ís mo não pos sui um só cre do 

como, por exem plo, cris ti a nis mo e is la mis mo pro -

cu ram ter. Assim, você pode ser um hin du re li gi o -

so e crer em um só Deus pes so al (a ma i o ria dos

hin dus tem essa cren ça), ou em um im pes so al, ou
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sim ples men te em um uni ver so de ter mi na do mo -

ral men te. Como a ma i o ria dos hin dus acre di ta ha -

ver ape nas um Deus, de i xe-me ex pli car o que dis -

tin gue essa cren ça. Um cris tão, por exem plo, ten -

de a crer que há ape nas um Deus, que se re ve lou

cla ra men te com um Nome na Bí blia, e que des ceu 

à Ter ra ape nas uma vez, na for ma de Je sus Cris to. 

Mas a cren ça hin du em ape nas um Deus não é as -

sim – é po li cên tri ca. Então, o hin du po de ria crer

que a es sên cia do ser su pre mo é pes so al e sem for -

ma, e que este ser pos sui um nome pre fe ri do, por

exem plo, Shi va, ou Vish nu, ou Devi a De u sa, mas

que este Deus mos tra-se para os hu ma nos em

mu i tas for mas di fe ren tes, tan to em for ma mas cu li -

na quan to fe mi ni na, até mes mo como Cris to. Para 

o hin du, as ma ni fes ta ções de Deus não são li mi ta -

das a uma for ma e um nome, mas são mu i tas,

para que pos sam re la ci o nar-se com di fe ren tes

cir cuns tân ci as cul tu ra is etc. dos se res hu ma nos.

Cada um de nós é di fe ren te e acha rá mais fá cil se

re la ci o nar com Deus de acor do com nos sos di fe -

ren tes con tex tos e cir cuns tân ci as. Esta é a ex pli ca -

ção para os as sim cha ma dos mu i tos de u ses e de u -

sas dos hin dus.

Estes de u ses e de u sas não são com pe ti ti vos;

mais exa ta men te, são di fe ren tes cen tros da cren ça 

e prá ti ca para con ci li ar uma gran de va ri e da de de

cir cuns tân ci as hu ma nas. Este é um exem plo do

po li cen tris mo em con tras te com o mo no cen tris mo 

do ju da ís mo, is la mis mo e cris ti a nis mo. Pois a

gran de ma i o ria dos de u ses e de u sas hin dus é

todo-po de ro sa, mi se ri cor di o sa, e in te res sa da no

bem-es tar da hu ma ni da de. A ma ni fes ta ção em di -

fe ren tes for mas aju da a al can çar isso.

IHU On-Line – Na Índia, mu i tos mor tos são

cre ma dos. Sob o as pec to re li gi o so, qual o

sen ti do da cre ma ção para os se gui do res do

hin du ís mo?

Ju li us Lip ner – Na Índia, o cor po da ma i o ria dos 

mor tos é cre ma do, não to dos. Isto se dá por que,

des de os tem pos an ti gos, o fogo era con si de ra do

um agen te pu ri fi ca dor; en tão, na mor te, a cre ma -

ção pu ri fi ca va tan to fi si ca men te (para que não

hou ves se trans mis são dos ger mes do cor po em

de com po si ção) quan to es pi ri tu al men te, na pre -

pa ra ção para o mun do vin dou ro. Os cor pos de

cri an ças mu i to jo vens (que não têm pe ca dos,

por tan to não ne ces si tam pu ri fi ca ção ri tu al ou es -

pi ri tu al) e de ho mens e mu lhe res san tos (que su -

pos ta men te tam bém não ne ces si tam pu ri fi ca ção

ri tu al ou es pi ri tu al) não são cre ma dos. São en ter -

ra dos ou pos tos em água cor ren te.

IHU On-Line – O que as Escri tu ras re ve lam

so bre a te o lo gia, fi lo so fia e mi to lo gia hin -

du? Que au to ri da de es tes tex tos re pre sen -

tam na Índia mo der na?

Ju li us Lip ner – Entre os hin dus, há cren ças di fe -

ren tes na fa mí lia de cren ças hin dus, e mu i tas des -

tas pos su em di fe ren tes tex tos como es cri tu ras.

Este é ou tro exem plo de po li cen tris mo – a mul ti -

pli ci da de de es cri tu ras den tre as di fe ren tes tra di -

ções hin dus, as qua is com par ti lham de ter mi na das

se me lhan ças en tre si. Entre tan to, há uma es cri tu ra 

– o Veda – a qual mu i tas tra di ções hin dus ace i tam

ou uti li zam como um pon to de re fe rên cia para ar -

ti cu lar seus sis te mas de cren ças. O Veda é uma es -

cri tu ra mu i to ex ten sa e com ple xa, que mu i tas tra -

di ções acre di tam ter sido sim pli fi ca da para pes so as

co muns nas e atra vés das suas pró pri as es cri tu ras,

que eles cha mam de um Veda al ter na ti vo ou tra -

tam como um Veda subs ti tu to. Aqui há um exem -

plo de po li cen tris mo no va men te.

IHU On-Line – O se nhor po de ria nos di zer

algo so bre o sen ti do e a me ta fí si ca da te o lo -

gia ve dan ta de Ra ma nu ja?

Ju li us Lip ner – Ra ma nu ja (séc. XI) foi um teó lo -

go indi a no que era o lí der da tra di ção hin du Sri

Va ish na va. Ele acre di ta va que ha via ape nas um

ser su pre mo (Deus) que era de na tu re za es pi ri tu al, 

pes so al, mi se ri cor di o so, todo-po de ro so e onis ci en -

te que, com fre quên cia, des cia à Ter ra em di fe -

ren tes for mas para o bem-es tar e sal va ção da hu -

ma ni da de. O pre fe ri do – mas não o úni co –

nome des te Deus é Vish nu-Na ra ya na. Ra ma nu ja

pen sa va que o mun do era o cor po de Deus, não

exa ta men te no mes mo sen ti do que nós ter mos

cor pos, mas no sen ti do es pe ci al de que Deus

man tém a exis tên cia do mun do, con tro la-o com

mo ral e leis fí si cas e exis te de modo que pos sa mos

glo ri fi cá-lo (isto, para Ra ma nu ja, é o sen ti do real

de “cor po”).
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IHU On-Line – Qu a is são as di fe ren ças en tre 

ve dan ta tra di ci o nal e mo der no?

Juli us Lip ner – To dos os sis te mas re li gi o sos vi ta is

pre ci sam adap tar-se para so bre vi ver. O ve dan ta

con ti nua sen do um sis te ma re li gi o so re le van te e

con tem po râ neo para os hin dus, e adap tou-se

para isso. Tra di ci o nal men te, uma ca rac te rís ti ca

im por tan te para o ve dan ta foi de con si de rar o re -

nun ci an te – a pes soa (do gê ne ro mas cu li no) que

aban do na o mun do e as re la ções hu ma nas ter re -

nas pela prá ti ca do ce li ba to e pe ni tên cia – como

ide al es pi ri tu al. Mas des de o iní cio do sé cu lo XIX,

ocor reu uma mu dan ça de pa ra dig ma numa par te

sig ni fi ca ti va des ta tra di ção. O che fe de fa mí lia ca -

sa do, que co lo cas se sua fé em Deus, e ten tas se fa -

zer Sua von ta de na e atra vés da fa mí lia e lo cal de

tra ba lho, tor nou-se ou tro ide al. Isso pos si bi li tou

es tar no mun do e vi ver uma vida es pi ri tu al que

trou xes se sal va ção, sem ne ces sa ri a men te ser car -

nal e ma te ri a lis ta. Des ta for ma, a vida de ca sa do e

tra ba lhar, como qual quer pes soa no mun do, vi e -

ram a ser um ca mi nho para re den ção es pi ri tu al.

Esta foi uma das mu dan ças mais im por tan tes no

ve dan ta mo der no.

IHU On-Line – Qu a is os prin cí pi os éti cos

que re gem o hin du ís mo? Des tes, qual pode

contri bu ir para a cons tru ção da paz mun -

di al? Por quê?

Ju li us Lip ner – Um dos prin cí pi os éti cos mais

im por tan tes das tra di ções hin dus – que é en si na do 

numa es cri tu ra hin du mu i to po pu lar, o Bha ga vad

Gita (por vol ta dos séc. I e II d.C.) – é a prá ti ca al -

tru ís ta, ou seja, de não ser ego ís ta, ação por amor

a Deus e toda a hu ma ni da de. O Gita en si na que

se deve cum prir com os de ve res não bus can do o

fru to de suas ações, mas pelo amor a Deus e ao

pró xi mo. Mes mo que este de ver seja do lo ro so em

gran de ou pe que na me di da, deve ser re a li za do

sem medo ou fa vor a nin guém. É bom en quan to

for o dhar ma (de ver) de al guém e en quan to for a

vonta de de Deus, in de pen den te das con se quên ci as. 

Este prin cí pio éti co in flu en ci ou pro fun da men te as

ações pes so a is e po lí ti cas de Ma hat ma Gand hi.

IHU On-Line – O teó lo go suíço Hans Küng

diz que é pos sí vel cri ar uma éti ca glo bal com 

prin cí pi os bá si cos. Po dem as re li giões con -

tri bu ir para a pro pos ta de uma éti ca glo bal?

Que tipo de éti ca é pos sí vel e de se já vel?

Ju li us Lip ner – Em prin cí pio, eu con cor do com

Küng. A ma i o ria das re li giões no mun do pre ga o

amor ao pró xi mo e com pa i xão pe los ou tros.

Entre tan to, pre ci sa mos ana li sar cu i da do sa men te

cir cuns tân ci as in di vi du a is para im ple men tar es tes

prin cí pi os cor re ta men te. Cada tra di ção do mun do 

po de ria mu i to bem dar di fe ren tes ên fa ses ao apli -

car es tes prin cí pi os: as sim, os hin dus tal vez en fa ti -

zem a não vi o lên cia e pu re za de in ten ção ao apli -

car es tas re gras, os bu dis tas, a com pa i xão por

toda cri a tu ra cons ci en te, os cris tãos tal vez en fa ti -

zem o amor ao pró xi mo e a Deus, mu çul ma nos

tal vez en fa ti zem a obe diên cia e a sub mis são à

von ta de de Deus, e as sim por di an te. Cada uma

des tas ên fa ses dará um ca rá ter di fe ren te à prá ti ca 

da cren ça, uma sen sa ção e um re sul ta do di fe ren -

te, mas se es tas prá ti cas fo rem re a li za das pela

boa von ta de, fun ci o na rão com di fe ren tes pes -

so as e cul tu ras em prol da har mo ni za ção da paz

no mun do.
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Hin du ís mo e a ex pe riên cia de não du a li da de                       27

Por Mo i sés Sbar de lot to e Pa tri cia Fa chin

Tra du ção Ben no Dis chin ger e Wal ter O. Schlupp

Na opi nião do teó lo go in di a no Mi cha el Ama -

la doss, a so ci e da de não está se en ca mi nhan do

para a pós-me ta fí si ca. Para jus ti fi car, ele res ga ta o

pro vér bio: “Só por que o gato fe cha os olhos não

sig ni fi ca que o mundo deixou de exis tir”!

Na en tre vis ta que se gue, con ce di da, ra pi da -

men te, por e-mail, à IHU On-Line, Mi cha el Ama -

la doss, je su í ta in di a no, in for ma que, na Ásia, em

ge ral, “não há guer ras re li gi o sas, e as pes so as es -

tão vi ven do em paz”. Para ele, para que di fe ren tes 

tra di ções re li gi o sas vi vam em har mo nia, “não há

ne ces si da de de as re li giões es ta rem em con ta to re -

cí pro co”. No en tan to, en fa ti za, “te o lo gia hoje so -

men te pode ser in ter-re li gi o sa, uma vez que Deus

tam bém fa lou a ou tras pes so as”. Na opi nião de

Ama la doss, as si mi lan do mé to dos do ve dan ta, o

cris ti a nis mo pode ga nhar uma ex pe riên cia de

Deus in te ri or. “Esta é uma ex pe riên cia da não

du a li da de”.

Ama la doss é di re tor do Insti tu to para o Diá lo -

go com Cul tu ras e Re li giões, em Chen nai, na

Índia. É dou tor em Te o lo gia Sis te má ti ca pelo Insti -

tut Cat ho li que de Pa ris, na Fran ça, além de pro -

fes sor de Te o lo gia no Vid yaj yo ti Col le ge of The o -

logy, em Nova Déli, na Índia. É au tor de di ver sos

li vros so bre es pi ri tu a li da de e diá lo go in ter-re li gi o -

so, en tre os qua is ci ta mos: Ma king har mony. Li -

ving in a plu ra list world (De lhi: ISPCK, 2003), que

foi tra du zi do e pu bli ca do pela Edi to ra Uni si nos na

Co le ção The o lo gia Pú bli ca sob o tí tu lo Pro mo ver

har mo nia: vi ven do em um mun do plu ra lis ta (São

Le o pol do: Uni si nos, 2006) e The dan cing Cos -

mos. A way to har mony (De lhi: ISPCK, 2003).

Tam bém or ga ni zou jun ta men te com Ro si no Gi -

bel li ni, Te o lo gia in Ásia, pu bli ca do pela Edi tri ce

Qu e ri ni a na, Bres cia, 2006.

Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – A te o lo gia asiá ti ca se ca rac -

te ri za pela di ver si da de re li gi o sa. Como se

in ter-re la ci o nam as tra di ções re li gi o sas na

Ásia? Exis te al gu ma aber tu ra e es pa ço para

pos sí ve is tro cas en tre elas?

Mi cha el Ama la doss – Pen so que de ve ría mos

fa lar de pes so as per ten cen tes a di fe ren tes re li giões 

se in ter-re la ci o nan do, não tan to as re li giões se in -

ter-re la ci o nan do. Re li giões são me ras ins ti tu i ções.

No to can te a pes so as, todo gru po re li gi o so apre -

sen ta fun da men ta lis tas e ou tras pes so as que são

aber tas. Por toda a Ásia, mu i tas re li giões es tão

con vi ven do. Oca si o nal men te, acon te cem ten sões

en tre ma i o ri as e mi no ri as. Por ve zes, acon te cem

até tu mul tos. Mas, no ge ral, não há guer ras re li gi o -

sas, e as pes so as es tão vi ven do em paz. Para

quem quer vi ver em paz não há ne ces si da de de as

re li giões es ta rem em con ta to re cí pro co. Mas as

pes so as se re ú nem quan do há con fli to para res ta u -

rar a paz. Não se de ve ria exa ge rar a ne ces si da de

de diá lo go en tre as re li giões em si. Já é bom que

es te jam aber tas uma para a ou tra. Mas, para se vi -

ver em paz, bas ta de i xar os ou tros em paz.

IHU On-Line – Par tin do de ca sos como a Pa -

les ti na, Irlan da do Nor te, Ira que, como você 

30

27 Entre vis ta pu bli ca da na re vis ta IHU On-Line 309 de 28-09-2009.



des cre ve ria as atu a ções das re li giões na

Ásia? Os con fli tos têm uma raiz re li gi o sa ou 

são so men te po lí ti cas?

Mi cha el Ama la doss – Con fli tos in ter-re li gi o sos

mu i tas ve zes têm ca u sas po lí ti cas. Mas a for ça da

re li gião é usa da para jun tar e fun dir as pes so as.

Re li gi ões tam bém ten dem a ser ex clu si vas. Nem

sem pre são aber tas para as ou tras. Assim, a re li -

gião pode ser usa da para fins po lí ti cos. Mas re li -

giões tam bém con tri bu em para o con fli to quan do

uma di vi são en tre nós e eles é vis ta como uma di -

vi são en tre Deus co nos co e o de mô nio opos to a

Deus no ou tro lado.

IHU On-Line – O se nhor diz que o plu ra lis -

mo re li gi o so é um pro ble ma so ci al, po lí ti co

e re li gi o so para as re li giões me ta cós mi cas.

Em sua opi nião, qua is são as con di ções e o

sen ti do para o diá lo go in ter-re li gi o so? Ele

emer ge nes sa pers pec ti va para apro fun dar a 

fé in de pen den te men te da re li gi o si da de e da

cren ça?

Mi cha el Ama la doss – Como as re li gi ões me ta -

cós mi cas apre sen tam re fle xão e veem Deus como

trans cen den te, elas po dem achar es pa ço para ou -

tras re li giões den tro das suas pró pri as pers pec ti -

vas. Deus está além da re li gião como ins ti tu i ção e

pode ser co mum a mu i tas re li giões. Isto pode pro -

mo ver o diá lo go, se as pes so as qui se rem.

IHU On-Line – Nas re li giões que pre gam a

exis tên cia de Deus, Ele se ma ni fes ta de ma -

ne i ras di fe ren tes. Que re fle xão o se nhor faz

a par tir dis so? Por que há tan ta di ver si da de

em um só Deus?

Mi cha el Ama la doss – Deus está li vre para ma -

ni fes tar a Si mes mo de di fe ren tes ma ne i ras para

di fe ren tes pes so as. Mais além da li ber da de de

Deus, a di ver si da de tam bém é pos sí vel por que

Deus Se ma ni fes ta a di fe ren tes pes so as em di fe -

ren tes con di ções his tó ri cas e cul tu ra is. Em li ber da -

de, as pes so as res pon dem a Deus de vá ri as ma ne i -

ras. É a li ber da de de Deus, a li ber da de hu ma na e

as di fe ren ças en tre cul tu ras e si tu a ções his tó ri cas

da au to ma ni fes ta cão de Deus que tor nam pos sí -

vel a di ver si da de. So men te uma abor da gem es tri -

ta men te ra ci o na lis ta e ex clu si vis ta con si de ra ria

isto um pro ble ma.

IHU On-Line – A que o se nhor atri bui o con -

fli to e a di a lé ti ca en tre o is la mis mo e o

hin du ís mo?

Mi cha el Ama la doss – Os reis mu çul ma nos ti -

nham go ver na do os hin dus por seis sé cu los, do

sé cu lo XII até o sé cu lo XIX. Os hin dus eram tra ta -

dos como ci da dãos de se gun da clas se, pa gan do

im pos tos para ser hin dus. Pa re ce que san tuá ri os

hin dus fo ram des tru í dos. Os mu çul ma nos tam -

bém con si de ram os hin dus in fiéis. Tam bém di vi -

di ram o país en tre Índia e Pa quis tão. Por ou tro

lado, os hin dus que rem afir mar sua do mi na ção

no país como ma i o ria, e con si de ram a Índia em

ter mos de cul tu ra e re li gião como sen do hin du,

em bo ra os mu çul ma nos e cris tãos se jam bem-vin -

dos para fi car como mi no ri as. Tudo isto pode le -

var a ten sões.

IHU On-Line – Como é que o sis te ma fi lo só -

fi co hin du (ve dan ta) lida com o cris ti a nis -

mo? Nes te sen ti do, qual é a re la ção en tre a

ex pe riên cia es pi ri tu al hin du e a mís ti ca

cris tã?

Mi cha el Ama la doss – O cris ti a nis mo pode ga -

nhar com a as si mi la ção de mé to dos do ve dan ta

para ga nhar uma ex pe riên cia de Deus in te ri or,

uno co nos co, de modo que, em ter mos ve dân ti -

cos, Deus e eu so mos não dois. Esta é uma ex pe -

riên cia de não du a li da de, ou ad va i ta.

IHU On-Line – Qual é a re le vân cia do cris ti a -

nis mo en tre os hin dus? Como re ce bem es -

ses en si na men tos e como os com bi nam com 

suas cren ças na tu ra is?

Mi cha el Ama la doss – A ex pres são “suas cren -

ças na tu ra is” é ob je tá vel. O hin du ís mo tam bém é

so bre na tu ral como é o Espí ri to de Deus pre sen te e 

ati vo ne les, como foi afir ma do por João Pa u lo II

em Re demp to ris Mis sio 28. Os hin dus ace i ta ri am

Cris to como ma ni fes ta ção di vi na e o veem como

um gran de lí der mo ral e guru. Ape nas ob je tam as

pre ten sões de ex clu si vi da de do cris ti a nis mo.

IHU On-Line – O se nhor con cor da que a so -

ci e da de se en ca mi nha para a pós-me ta fí si -

ca? Em caso po si ti vo, que são as re li giões e

o sen ti do re li gi o so nes se novo con tex to?
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Mi cha el Ama la doss – Não con cor do que es te -

ja mos indo em di re ção a uma so ci e da de pós-me -

ta fí si ca. Nos so idi o ma tem um pro vér bio: “Só por -

que o gato fe cha os olhos não sig ni fi ca que o mun -

do de i xou de exis tir.”

IHU On-Line – O que a vida e a ex pe riên cia

na Índia lhe en si na ram so bre a fé, a re li gião

e o diá lo go in ter-re li gi o so? Isto mo di fi ca

sua ma ne i ra de ver e fa zer te o lo gia?

Mi cha el Ama la doss – Te o lo gia hoje so men te

pode ser in ter-re li gi o sa, uma vez que Deus tam -

bém fa lou a ou tras pes so as além de mim.

IHU On-Line – Hans Küng pro põe uma éti ca

glo bal para a cons tru ção da paz pla ne tá ria.

O se nhor con cor da com esta po si ção? Qu a is 

ações são im pres cin dí ve is para se cons tru ir

a paz pla ne tá ria?

Mi cha el Ama la doss – Di fe ren tes gru pos re li gi o -

sos pre ci sam se re u nir para de fen der e pro mo ver

va lo res hu ma nos e es pi ri tu a is co muns, em bo ra

cada qual pos sa jus ti fi cá-los com base em seu pró -

prio pon to de vis ta. Os in di a nos e João Pa u lo II o

dis se ram mu i to an tes de Hans Küng.
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Bu dis mo. Trans cen dên cia para to dos: a fi lo so fia bu dis ta                              28

Por Pa tri cia Fa chin

Na per cep ção de André Bu e no, os va lo res

asiá ti cos pa re cem in ver sos à ló gi ca oci den tal, mas

re ve lam “um fan tás ti co es pe lho cul tu ral”, além de

di ver sos pon tos de se me lhan ça.

Para o his to ri a dor e fi ló so fo André Bu e no,

“bu dis mo é um mo vi men to” e, se o clas si fi car mos

de acor do com os cri té ri os oci den ta is, de ve ría mos

cha má-lo de fi lo so fia. Em en tre vis ta con ce di da à

IHU On-Line, por e-mail, o pes qui sa dor ex pli ca

que o bu dis mo nas ceu de “uma in sa tis fa ção so ci al 

e in te lec tu al com o mun do in di a no tra di ci o nal” e

se ex pan diu pelo pla ne ta com a pro pos ta de

“trans cen dên cia para to dos”. “O bu dis mo tem

como um dos seus ele men tos mais em pol gan tes a

no ção de li ber da de es pi ri tu al aber ta e ir res tri ta”,

apon ta.

Na en tre vis ta que se gue, Bu e no es cla re ce

que exis tem di fe ren tes tra di ções bu dis tas e, por

isso, têm ca u te la ao afir mar a exis tên cia de Deus

ou de di vin da des. “Algu mas te o ri as chi ne sas, por

exem plo, de fen dem que o uni ver so, se for in fi ni to, 

sem pre exis tiu – tan to em tem po como em cons ti -

tu i ção. Assim, o fe nô me no da cri a ção, tan to

quan to do fim de tudo, per ten cem ao fi ni to e não

ao in fi ni to. Se Deus for in fi ni to, en tão a cri a ção do

mun do pode ser ape nas um mo men to nis so

tudo”, res sal ta. Na tra di ção bu dis ta, con ti nua, a

bus ca para com pre en der o sen ti do do que so mos,

en con tra da no es va zi a men to da no ção de que so -

mos algo, “é o que tra ria a li ber ta ção”.

André Bu e no é gra du a do em His tó ria pela

Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro – UFRJ,

mes tre em His tó ria pela Uni ver si da de Fe de ral Flu -

mi nen se – UFF e dou tor em Fi lo so fia pela Uni ver -

si da de Gama Fi lho, com a tese A jus ta me di da em

Con fú cio e Aris tó te les (2005). Atu al men te, é pro -

fes sor ad jun to na Fa cul da de Esta du al de Fi lo so fia, 

Le tras e Ciên ci as de União da Vi tó ria, no Pa ra ná.

Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – É pos sí vel fa lar em pen sa -

men to ori en tal e oci den tal?

André Bu e no – Para fa lar mos da qui lo que, no

Oci den te, cha ma mos de re li gião, faz-se ne ces sá rio 

um con jun to ex ten so de res sal vas em re la ção aos

pen sa res e cren ças do mun do asiá ti co. Ele é vas to, 

am plo, mul ti fa ce ta do, e ten tar cri ar qual quer ide ia 

de um pen sa men to ori en tal é tão fal so e pe ri go so

quan to di zer que há um pen sa men to oci den tal.

Em se gun do lu gar, nos sas clas si fi ca ções usu a is

para os fe nô me nos re li gi o sos da Ásia não fun ci o -

nam mu i to bem. Não en con tra mos, mu i tas ve zes,

as tais di fe ren ças que se pa ra ri am fi lo so fia ou ciên -

cia de re li gião. No en tan to, acho ins ti gan te pen sar

que, aos olhos de mu i tos asiá ti cos, quan do os oci -

den ta is leem San to Agos ti nho ou dis cu tem a pes -

qui sa com em briões hu ma nos ten do como re fe -

rên cia a cren ça na vida e em Deus, para eles, es sas 

clas si fi ca ções tam bém não fa zem mu i to sen ti do.

Um olhar so bre a Ásia nos traz, pois, um fan tás ti co 

es pe lho cul tu ral, no qual os sen ti dos pa re cem in -

ver sos e, no en tan to, en con tra mos di ver sos pon -

tos de se me lhan ça.

IHU On-Line – Que as pec tos his tó ri cos e

cul tu ra is fa vo re ce ram o sur gi men to da fi lo -

so fia bu dis ta, seu de sen vol vi men to e ex pan -

são ao re dor do mun do?
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André Bu e no – O bu dis mo nas ce de uma in sa tis -

fa ção so ci al e in te lec tu al com o mun do in di a no

tra di ci o nal. Va mos re ver bre ve men te a his tó ria

bu dis ta: um prín ci pe aben ço a do, Si dar ta Ga u ta -

ma, des co bre lá pe los idos do sé cu lo VI a.C. – uma 

épo ca pro ve i to sa para a hu ma ni da de, se pu der -

mos acre di tar nas tra di ções, vis to que sur gi ram

tam bém Ma ha vi ra29, Só cra tes30, Zo ro as tro31, La o zi,

Con fú cio32, Je re mi as, en tre ou tros – que a re a li da -

de não é tal como pa re ce. Há fome, do en ça, ve lhi -

ce e mor te; mas há, tam bém, a sa be do ria, meio

pelo qual po de mos nos li vrar de um re pe ti ti vo ci -

clo de re en car na ções. De po is de ten tar mé to dos

di fe ren tes de me di ta ção, ele des co bre um novo

ca mi nho, mais equi li bra do, me nos exi gen te e li be -

ral, que o tor na o ilu mi na do, o Buda. Então, vol te -

mos ago ra à per gun ta: quan do o bu dis mo nas ce,

ele traz con si go uma sé rie de ele men tos da qui lo

que cha ma mos hin du ís mo, tais como a ques tão

da re en car na ção, dos de u ses, da me di ta ção etc.

No en tan to, por que o hin du ís mo não ia para

além do mun do in di a no? E ain da, o que Buda

trou xe de di fe ren te para este mun do? Em pri me i ro 

lu gar, o bu dis mo ino vou quan do ig no rou a ques -

tão das cas tas. Se para o hin du ís mo a fi gu ra do

brâ ma ne, aque le que por nas ci men to está des ti -

na do à re li gião e ao topo da so ci e da de tra di ci o nal

é fun da men tal, para os bu dis tas, a li ber ta ção da

alma é um po ten ci al hu ma no – as sim sen do, se é

hu ma no, está em to dos. Logo, to dos po de ri am se

li ber tar da re en car na ção! Isso era uma no vi da de

ex ci tan te na épo ca, e con tra ri a va se ri a men te a eli -

te da so ci e da de. Mas Buda ha via sido um prín ci -

pe, e, por isso, con quis tou ain da mais au to ri da de,

por ter aban do na do to das as van ta gens que po de -

ria con se guir por sua po si ção so ci al es pe ci al. Sen -

do o bu dis mo um mo vi men to que nas ce, en tão,

como uma li ber ta ção es pi ri tu al – mas tam bém, é

im por tan te fri sar, so ci al – o se gun do pas so foi fa -

zer algo di fe ren te do que as re li giões da épo ca fa zi -

am: pre gar. Sim, o bu dis mo é, pro va vel men te, o

pri me i ro mo vi men to des te gê ne ro a ser pro se li tis -

ta, e seus mis si o ná ri os co me ça ram suas an dan ças

pela Índia a fim de es pa lhar a boa nova: a trans -

cen dên cia ao al can ce de to dos.

Expan são do bu dis mo pelo oci den te

De po is dis so, o res to é his tó ria. O bu dis mo se 

di vi diu em es co las di fe ren tes, que con ti nu a ram

suas pre ga ções ao re dor da Ásia. No iní cio, ten ta -

ram ir em di re ção ao Oci den te, pe gan do ca ro na

nas con quis tas ma ce dô ni cas – por exem plo, al -

guns dos édi tos do Im pe ra dor Asho ka, um go ver -

nan te da di nas tia Ma ur ya que te ria tido uma cer ta

sim pa tia pelo bu dis mo, fo ram es cri tos em gre go.

Além dis so, te mos um tex to de li ci o so, cha ma do

Mi lin da Pa nha, que se tra ta do diá lo go en tre um

rei gre go da Ásia, Me nan dro, e um sá bio bu dis ta

cha ma do Na ga se na. Tal vez as cri ses no im pé rio

he lê ni co, e de po is, o con tur ba do pa no ra ma do

Ori en te Mé dio na épo ca ro ma na aca ba ram de ses -

ti mu lan do a ida dos bu dis tas para o oes te, vol tan -

do seus olha res para a Chi na. Lá, prin ci pal men te

de po is do sé cu lo IV d.C., os bu dis tas ti ve ram uma

acolhi da sig ni fi ca ti va, que re for çou a con ti nu i da -

de do mo vi men to de po is que ele pra ti ca men te

de sa pa re ceu da Índia. As ra zões que le va ram ao

en fra que ci men to do bu dis mo em sua ter ra de

ori gem fo ram, pro va vel men te, a au sên cia de pos -

si bi li da des so ci a is para os con ver sos – lem bre mos, 

eles po di am não mais acre di tar em cas tas, mas o

res tan te dos in di a nos con ti nu a va a acre di tar – e,

por fim, a gran de re to ma da do hin du ís mo na épo -

ca Gup ta, pro mo vi da por uma ge ra ção de sá bi os

que sou be ram des cons tru ir o bu dis mo e re a fir mar

as suas tra di ções pe ran te o povo. De qual quer
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30 Só cra tes (470 a. C. – 399 a. C.): fi ló so fo ate ni en se e um dos mais im por tan tes íco nes da tra di ção fi lo só fi ca oci den tal. (Nota da
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como mes tre, fi ló so fo e teó ri co po lí ti co. Sua dou tri na, o con fu ci o nis mo, teve for te in fluên cia não ape nas so bre a Chi na, mas
tam bém so bre toda a Ásia ori en tal. (Nota da IHU On-Line)



modo, o bu dis mo só ga nhou com isso, tor nan -

do-se um mo vi men to in ter na ci o nal e mul ti cul tu -

ral, e o cen tro de seu dis cur so – a pos si bi li da de de

trans cen dên cia para to dos – é a ra zão fun da men -

tal de sua re cep ti vi da de e di fu são.

IHU On-Line – Como o se nhor ca rac te ri za a

fi lo so fia e o pen sar bu dis ta? Que as pec tos a 

di fe rem de ou tras prá ti cas ori en ta is?

André Bu e no – Pre fi ro sem pre di zer que o bu dis -

mo é um mo vi men to, e se fos se clas si fi cá-lo de

acor do com um cri té rio oci den tal, es ta ria in cli na -

do a cha má-lo de fi lo so fia. Cre io que o pro ble ma

é o se guin te: uma re li gião, tal como en ten de mos,

tem um cle ro, um cre do e uma li tur gia. Os bu dis tas

têm cle ros e li tur gi as, mas não tem um cre do de fi ni -

do. Se não ve ja mos: as prin ci pa is cor ren tes bu dis tas 

são três, a The ra va da, Ma ha ya na e Vaj ra ya na. A

pri me i ra se en ten de como de ten to ra do bu dis mo

mais an ti go e tra di ci o nal, no que se in clui a dú vi da 

na exis tên cia de Deus ou dos De u ses; a se gun da

de fen de que po dem exis tir Deus ou De u ses, de

acor do com cada es co la; por fim, a Vaj ra ya na,

que cons ti tui o bu dis mo ti be ta no, diz que os de u -

ses po dem exis tir en quan to você acre di ta ne les.

Mes mo que es tas de fi ni ções pos sam ser dis cu ti -

das, pos to que fo ram apre sen ta das de ma ne i ra

bem su per fi ci al, são mais do que su fi ci en tes para

de mons trar que o bu dis mo está bem dis tan te de

ser uma re li gião tal como con ce be mos. Por ou tro

lado, não po de mos de i xar de per ce ber que o bu -

dis mo é um fe nô me no de ca rac te rís ti cas pro fun -

da men te re li gi o sas, e como tal não pode ser ig no -

ra do. No mais, como dis se an te ri or men te, o bu -

dis mo tem como um dos seus ele men tos mais

em pol gan tes a no ção de li ber da de es pi ri tu al aber -

ta e ir res tri ta. O bu dis mo não ten de, em li nhas ge -

ra is, a tra tar as pes so as como cul pa das de pe ca dos 

ou como ví ti mas do des ti no. A op ção por li ber -

tar-se é ape nas sua. O que a pes soa pre ci sa sa ber

são as qua tro gran des ver da des, que se ri am: tudo

é dor; a dor nas ce do de se jo; su pri min do o de se jo, 

se su pri me a dor; e como fa zer isso? – Por meio de

ati tu des cor re tas. Este ca mi nho é fá cil e sim ples de 

com pre en der, di fí cil é se gui-lo. Mas se a vida é

dura, não é ine vi tá vel, por tan to, fa zer es for ço por

qual quer co i sa que seja? Por que não di ri gir este

es for ço para a trans cen dên cia? Em li nhas ge ra is,

con tu do, o bu dis mo se mes cla com as ou tras tra di -

ções asiá ti cas em seu modo de agir e de ba ter suas

pro pos tas, se des ta can do ape nas por seu pro se li -

tis mo e ação so ci al. Tan to na Índia quan to na Chi -

na ou Ja pão, o bu dis mo foi re ce bi do como uma

op ção de pen sa men to.

IHU On-Line – No bu dis mo, di fe ren te de ou -

tras tra di ções, a re la ção do eu é com seu

pró prio eu. Qual é o sen ti do e o sig ni fi ca do

des sa prá ti ca no pen sa men to chi nês?

André Bu e no – O bu dis mo foi bem aco lhi do na

Chi na pela po pu la ção em ge ral, mas os in te lec tu a is 

chi ne ses sem pre man ti ve ram uma gran de des con -

fi an ça em re la ção ao bu dis mo. Os chi ne ses ti -

nham uma tra di ção mi le nar de cul tu ra an tes do

bu dis mo che gar em suas ter ras; na Chi na dá-se,

até os dias de hoje, um va lor in co men su rá vel ao

es tu do da his tó ria, da li te ra tu ra e da fi lo so fia.

Assim, quan do os mis si o ná ri os in di a nos che ga -

ram, eles con quis ta ram o co ra ção da po pu la ção

mais po bre, mas con ven ce ram pou quís si mos in te -

lec tu a is chi ne ses do va lor de suas pro pos tas. E

qual era o cer ne da crí ti ca chi ne sa aos bu dis tas?

Além do re ce io des te pen sa men to es tran ge i ro afe -

tar as es tru tu ras cul tu ra is e so ci a is des ta ci vi li za -

ção, que já es ta vam es ta be le ci das há mu i to tem -

po, os pen sa do res chi ne ses pro pu se ram al gu mas

ques tões bas tan te per ti nen tes aos bu dis tas, como,

por exem plo: se uma pes soa me di ta para al can çar 

a ilu mi na ção, ela não tra ba lha. Quem tra ba lha,

sus ten ta o que vai se ilu mi nar, mas ele mes mo não 

se ilu mi na. Ora, onde está a jus ti ça nes ta si tu a ção? 

Isso sig ni fi ca, por tan to, que aque le que se es for ça

no cam po para fa vo re cer o nir va na alhe io nada

con quis ta para si? E para aque le que me di ta, o

ego ís mo e a ina ção são um prê mio? Uma ou tra

his tó ria cô mi ca ilus tra bem isso: um mes tre bu dis -

ta quis, uma vez, en si nar à um sá bio chi nês o que

era me di ta ção. Ele lhe ex pli cou que a me di ta ção

con sis tia em fi car pa ra do, com os olhos fe cha dos,

alhe io ao mun do e es que cen do-se de si mes mo. O 

sá bio lhe res pon deu: “eu já faço isso to das as no i -

tes, quan do dur mo. Para que pre ci so fa zer mais?”

O que ve mos, por tan to, é que o bu dis mo, para so -

bre vi ver den tro da Chi na, pre ci sou adap tar-se à

cul tu ra lo cal. Embo ra te nha pro pos to pro ble mas

in te res san tes para a fi lo so fia chi ne sa, o seu es pa ço 
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con so li dou-se jus ta men te nes te ter re no que cha -

ma mos de re li gi o so, e de po is de al gum tem po, seu 

prin ci pal de sa fio foi o de dis pu tar cren tes com os

ta o ís tas.

No mais, não es tou nem um pou co con vic to

de que o bu dis mo é o úni co mo vi men to que te nha 

uma re la ção es pe ci al de “eu co mi go mes mo”. Sal -

vo al gu mas es co las es pe cí fi cas, mu i tos bu dis tas

de di cam-se di a ri a men te aos seus de u ses, e en ten -

dem-se como par tes atu an tes de um cos mo ab so -

lu ta men te in ter li ga do. Tal vez pos sa mos pre ci sar

que os bu dis tas de fen dem sim uma su pe ra ção in -

di vi du al como fa tor in dis pen sá vel de ilu mi na ção.

Mas será isso tão di fe ren te do que al guns de nós

oci den ta is acre di ta mos?

IHU On-Line – Qual é o sig ni fi ca do do si lên -

cio so bre Deus no bu dis mo? Qual é o sen ti -

do de atu ar no va zio?

André Bu e no – De pen den do da tra di ção bu dis ta 

na qual o pra ti can te se in se re, há um gran de cu i -

da do em afir mar a exis tên cia de Deus ou de qual -

quer ou tra for ça di vi na. Tal vez se ja mos tão ín fi -

mos di an te dela que ape lar a ela é per da de tem po 

e de ener gia. Algu mas te o ri as chi ne sas, por exem -

plo, de fen dem que o uni ver so, se for in fi ni to, sem -

pre exis tiu – tan to em tem po como em cons ti tu i -

ção. Assim, o fe nô me no da cri a ção, tan to quan to

do fim de tudo, per ten cem ao fi ni to, e não ao in fi ni -

to. Se Deus for in fi ni to, en tão a cri a ção do mun do

pode ser ape nas um mo men to nis so tudo. Di an te

da mag ni tu de da ques tão, os in te lec tu a is chi ne ses

ape la ram para res pos tas di ver sas, que vão des de

te o ri as fí si cas até mes mo o de sin te res se pelo pro -

ble ma. Qu an to aos bu dis tas, eles re sol ve ram en -

ca rar o pro ble ma de dois mo dos di fe ren tes: um

de les foi a cri a ção da es co la Chan (que no Ja pão,

vi ria a ser o Zen), que con sis te em de di car-se a si

mes mo, bus can do uma co ne xão in te ri or e in te gra -

do ra com o cos mo, a fim de dar cabo da ques tão;

o ou tro foi in ves tir numa re li gi o si da de po pu lar, re -

ple ta de de u ses e mi tos, que fa ci li tam o diá lo go

com o povo mais hu mil de, sim pli fi can do o pro ble -

ma da li ber ta ção por meio de um dis cur so que pri -

vi le gia a exe cu ção de boas ações como for ma de

li ber ta ção es pi ri tu al. Pode pa re cer es tra nho que

exis tam duas ten dên ci as tão opos tas, e a ace i ta -

ção de sua co e xis tên cia seja uma gran de hi po cri -

sia: no en tan to, se as pes so as po dem se li ber tar

por dois me i os di fe ren tes, en tão, a ques tão fun da -

men tal é de como o in di ví duo en con tra o mé to do

cor re to para li ber tar-se. O res to é de ta lhe.

Enti da des ir re a is e a atu a ção no va zio

Qu an to ao atu ar no va zio, isso diz res pe i to,

den tro do pen sa men to chi nês tra di ci o nal, à ca pa -

ci da de do sá bio se des lo car de modo dis cre to,

har mô ni co e ne ces sá rio di an te do de sen ro lar da

vida. Dado que não po de mos pro var a exis tên cia

de uma vida após a mor te, ou ain da, se há re en -

car na ção, os chi ne ses – prin ci pal men te os in te lec -

tu a is con fu ci o nis tas, e em cer ta me di da, os pen sa -

do res da o ís tas – acre di ta vam que a sa be do ria cor -

re ta no agir tra ria a fe li ci da de aqui, ago ra, na

ima nên cia. Isso sig ni fi ca com pre en der os me ca -

nis mos pe los qua is as co i sas ope ram, a sua eco lo -

gia fun ci o nal, e, atra vés dis so, evi tar os atri tos e o

des gas te inú til. Sa ben do isso, o sá bio não atua de

modo di re to, ele sabe adap tar-se ao mo vi men to,

sabe con du zir sem for çar, sabe pro mo ver sem im -

por, e as sim por di an te. Se ele con se gue isso, ele

atua no va zio, re a li zan do as co i sas de modo in vi sí -

vel. Ele só se ma ni fes ta quan do ne ces sá rio, ten do

em vis ta que os seus co nhe ci men tos ge ram, ine vi -

ta vel men te, ações e re a ções. Esta con cep ção é

bas tan te di fe ren te do va zio bu dis ta, con ce i to im -

por ta do da Índia que pres su pu nha que so mos en -

ti da des ir re a is. Nes ta vi são, se tudo é com pos to

por par tí cu las ín fi mas sem um ca rá ter dis tin to, en -

tão, nós mes mos so mos uma gran de mas sa de

co i sas in dis tin tas! A bus ca des te sen ti do do que

so mos, en con tra da num es va zi a men to da no ção

de que sou algo, é o que tra ria a li ber ta ção. Mas

lem bre mos, sem pre: tais de fi ni ções, como aqui

apre sen ta das, são bas tan te ge ra is, e cos tu mam ser 

te mas de li vros in te i ros. Cre io que po de mos mes -

mo é ins ti gar um pou co o de ba te so bre o tema,

ten do em vis ta que te mos mu i to pou cos es pe ci a -

lis tas no as sun to, mas mu i tos ini ci an tes dog má ti -

cos pron tos a dis cor dar da pri me i ra sí la ba de cada

uma des sas fra ses.
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IHU On-Line – Que en si na men tos os oci -

den ta is po dem ad qui rir a par tir des sa com -

pre en são do ca mi nho do “eu ao si mes mo”? 

Nes se sen ti do, em que me di da essa prá ti ca

pode con tri bu ir de al gu ma ma ne i ra para o

diá lo go in ter-re li gi o so?

André Bu e no – Octa vio Paz33 gos ta va de di zer

que só fal tou, ao mun do, o en con tro fér til en tre o

bu dis mo e o cris ti a nis mo. O bu dis mo po de ria en -

si nar téc ni cas mais efe ti vas de me di tar, um pou co

mais de to le rân cia e um modo de vida mais res -

pon sá vel e me nos duro com os er ros hu ma nos. O

cris ti a nis mo an ti go, con tu do, ti nha uma men sa -

gem de es pe ran ça e li ber ta ção mu i to es pe ci al, e já

nas ceu, igual men te, fa da do a ser mul tiét ni co,

trans cul tu ral e igua li tá rio. A pre o cu pa ção hu ma na 

do cris ti a nis mo ori gi nal, de Je sus a São Fran cis co34,

é o cer ne de um dis cur so de ca ri da de e apo io mu i -

tas ve zes des co nhe ci do em al guns re can tos da

Ásia. E o que isso tem com a re la ção “eu co mi go

mes mo”? É bas tan te sim ples: um bu dis mo me di -

ta ti vo como o Zen, por exem plo, pode en si nar a

des co ber ta por si mes mo, mas tam bém pode le var 

ao ego ís mo; o cris ti a nis mo pode ape gar-se a uma

men sa gem dog má ti ca ra di cal, fun da men ta lis ta,

que faz o in di ví duo es que cer-se de si mes mo, o

que pode tor ná-lo tan to um au tô ma to des pro vi do

de ar bí trio quan to um san to ati vo e re for ma dor. O

en con tro des ses pen sa res sem pre leva à al gum

tipo de atri to, mas os re sul ta dos po dem ser sa u dá -

ve is. O ra ci o cí nio é sim ples, mas ver da de i ro: po -

de mos uti li zar o me lhor de am bos em pro ve i to de

uma cons ciên cia re no va da, da cons tru ção de uma 

to le rân cia ma i or, e de uma in di vi du a li da de mais

sa dia. O mais di fí cil, con tu do, é ter uma cons ciên -

cia ní ti da so bre o que es ta mos fa zen do. Lem -

bro-me de alu nos que já de sis ti ram dos cur sos de

pen sa men to asiá ti co que ofe re ci por que acha vam

que eu “es ta va ten tan do mudá-los em suas cren -

ças”, o que ma ni fes ta uma ig no rân cia e uma in to -

le rân cia ab sur das, prin ci pal men te para pes so as

que se di zem aber tas ao diá lo go (ou, tra du zin do,

oci den ta is). Por ou tro lado, já me can sei tam bém

de en con trar fal sá ri os e em bus te i ros que apre go a -

vam um en si no de ar tes ori en ta is, em que fa zi am

uma mis tu ra pro mís cua de frag men tos de cul tu ra

asiá ti ca, sem um co nhe ci men to pro fun do do que

fos se, e de fen di am isso de ma ne i ra ab so lu ta men te 

in tran si gen te.

Então, se fi zer mos uma ten ta ti va real de apro -

xi ma ção, é bem pos sí vel que al gu mas ex pe riên ci as

sig ni fi ca ti vas pu des sem ser ex tra í das dis so; do con -

trá rio, se re mos con ti nu a men te re féns dos fun da -

men ta lis tas ou dos fal sá ri os, e nis so o diá lo go re li -

gi oso fi ca rá ine vi ta vel men te pre ju di ca do.

IHU On-Line – Para o bu dis mo, a ca u sa pri -

me i ra não está em Deus e tam bém não há

uma ca u sa de ori gem para as co i sas. O se -

nhor pode nos ex pli car essa ide ia de ca u sas

e con di ções, a qual per mi te a exis tên cia das 

co i sas?

André Bu e no – Como ha via dito, tal vez por isso

o bu dis mo pos sa ser con si de ra do, no ge ral, um

mo vi men to fi lo só fi co. A ques tão fun da men tal é:

como li ber tar-se? Os dis cur sos de ori gem do uni -

ver so são, em ge ral, uma he ran ça dos pri me i ros

tem pos das re li giões, e ser vi am para a le gi ti ma ção

de uma ide o lo gia igual men te re li gi o sa. Por esta

ra zão, o bu dis mo pou co se pre o cu pou com a ori -

gem, mas sim, em como re sol ver as co i sas ago ra.

Só para ter mos uma ide ia, uma das li nhas bu dis -

tas de fen de que a exis tên cia ocor re tal como um

fil me de ci ne ma, em qua dros dis tin tos que, in ter li -

ga dos, ge ram o mo vi men to. Se ace i tar mos esta

pro po si ção, en tão, a cri a ção ocor re todo o tem po, 

em fla s hes im per cep tí ve is, e o nir va na é a ces sa -

ção des te mo vi men to! Cre io que esta é uma ques -

tão bem com pli ca da e abran gen te, da qual te nho

que me exi mir; dar uma res pos ta im pli ca ria em fa -

vo re cer uma es co la em de tri men to das ou tras, o

que não acho cor re to. A li te ra tu ra bu dis ta é vas tís -
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si ma, e, por esta ra zão, es tu dar o bu dis mo é, an tes 

de tudo, ado tar in ter pre ta ção de uma li nha gem de 

mes tres. Por ou tro lado, o ob je ti vo fi nal des tas

bus cas – o nir va na – sig ni fi ca exa ta men te a com -

pre en são des tas co i sas. O que os bu dis tas que rem

di zer com isso é que “não im por ta nes te mo men to 

como tudo sur giu, mas sim, a ilu mi na ção. De po is

dis so, você com pre en de rá tudo”. Por esta ra zão o

nome Buda, ilu mi na do: to dos po dem ser, in clu si -

ve, bu das.

IHU On-Line – Que aná li se o se nhor faz da

con cep ção de Jus ta Me di da exis ten te na

obra dos pen sa do res Con fú cio e Aris tó te -

les? É pos sí vel clas si fi cá-los como um con -

ce i to co mum na pers pec ti va da fi lo so fia in -

ter cul tu ral, tema de sua tese de dou to ra do?

André Bu e no – A fi lo so fia in ter cul tu ral é uma

pro pos ta de me to do lo gia para o diá lo go das ci vi li -

za ções por meio de suas prá ti cas cul tu ra is – nas

qua is po de mos des ta car aqui lo que cha ma mos de 

fi lo so fia e, oca si o nal men te, o que cha ma mos de

re li gião. Seu pon to de par ti da é: se os con ce i tos

exis tem, en tão, eles são aces sí ve is a to dos os se res

hu ma nos. A co i sa fun ci o na, por ana lo gia, como

uma es pé cie de lei da na tu re za; os con ce i tos, para

exis ti rem, de pen dem do ser hu ma no; se o mes mo

ser hu ma no os con ce be, en tão o sur gi men to de

um con ce i to, den tro de uma so ci e da de, de pen de

de uma sé rie de con di ções cul tu ra is e so ci a is, mas

ele não é pri vi lé gio de uma úni ca ci vi li za ção. Por

esta ra zão, por exem plo, é que ve mos tan to os chi -

ne ses quan to os eu ro pe us dis cu tin do se a na tu re za 

hu ma na é boa ou má; só que os chi ne ses fi ze ram

isso qua se 20 sé cu los an tes dos oci den ta is. Por

ou tro lado, a Eu ro pa ab sor veu al gu mas das me -

lho res in ven ções chi ne sas (como a pól vo ra e a im -

pren sa) e as de sen vol veu num ní vel que su pe rou

em mu i to os seus cri a do res ao lon go do sé cu lo XIX

e XX. Hoje, os asiá ti cos es tão fas ci na dos por al gu -

mas con quis tas da fi lo so fia oci den tal, e a têm es -

tu da do com in te res se sin ce ro. Isso tudo sig ni fi ca

que o pen sa men to não é pri vi lé gio de uma cul tu -

ra, mas sim do ser hu ma no. As ques tões fun da -

men ta is para uma so ci e da de são o que de ter mi -

nam, em ge ral, a cons tru ção das res pos tas que

elas bus cam, mas não im pos si bi li tam, de modo al -

gum, que ou tras so ci e da des já as te nham re sol vi -

do de for ma di fe ren te, ou mes mo, que nem as

te nham con ce bi do. Assim sen do, a Fi lo so fia in ter -

cul tu ral bus ca iden ti fi car se de ter mi na dos con ce i -

tos se ma ni fes ta ram, a prin cí pio, em duas so ci e da -

des di fe ren tes; se sim, como isso ocor reu; o que

re sul tou de sua apli ca ção; e, por fim, se ele é vá li -

do como um pon to de diá lo go en tre es tas duas

cul tu ras.

Foi por esta ra zão que fi quei fas ci na do quan -

do per ce bi esta pos sí vel in ter ces são en tre Aris tó te -

les e Con fú cio, por meio do con ce i to de jus ta-me -

di da – a me son gre ga, ou o zhong yong chi nês.

Até mes mo a ter mi no lo gia e os mo de los de exem -

plo eram mais que si mi la res, che ga vam a ser idên -

ti cos: am bos pro põem, por exem plo, que a bus ca

da har mo nia cen tral é como o exer cí cio do arco e

fle cha. Um le i tor de sa ten to se de i xa le var pela ten -

ta ção das te o ri as fan tás ti cas e exo té ri cas; um an -

tro pó lo go an ti qua do in vo ca ria al gu ma sa be do ria

an ces tral, que sur giu num lu gar in cer to e se di fun -

diu pelo mun do; mas a ques tão in tri gan te é que

não há ab so lu ta men te ne nhu ma chan ce de Aris -

tó te les e Con fú cio te rem di a lo ga do, ou mes mo

lido al gu ma co i sa um so bre o ou tro. Esta im pos si -

bi li da de com pro va que a tese cen tral da fi lo so fia

in ter cul tu ral está cor re ta: é pos sí vel con ce ber o

mes mo con ce i to em so ci e da des di fe ren tes, tra çar

sua ori gem e en ten der sua fun ci o na li da de. No en -

tan to, cre io que o mais in te res san te da con cep ção

da jus ta-me di da aris to té li co-con fu ci o nis ta é a

aber tu ra que ela dá para a cri a ção de uma éti ca

mo der na e uni ver sal isen ta de pa ra dig mas re li gi o -

sos. Embo ra am bos fos sem, em prin cí pio, con se -

quen ci a lis tas, suas pro pos tas mos tram a pos si bi li -

da de de se rem apli ca das em so ci e da des di fe ren -

tes, de modo glo bal, res ga tan do a ne ces si da de da

sa be do ria como um guia na contemporaneidade.

IHU On-Line – Como as fi lo so fi as ori en tal e

oci den tal po dem se fun dir sem per der suas

ca rac te rís ti cas e iden ti da des? Nes se sen ti -

do, de que ma ne i ra am bas po dem ofe re cer

sa be do ria ao ho mem?

André Bu e no – To ma ra que per ca mos nos sas

iden ti da des! (ri sos). Qu al quer fu são im pli ca na

per da de par te da sua iden ti da de ori gi nal, no ga -
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nho de algo e na cri a ção de uma nova. Não de ve -

mos te mer tais fu sões, na ver da de, de ve mos es ti -

mu lá-las. Por que man ter iden ti da des an ti gas e

des gas ta das, se elas já não nos ser vem mais? Mes -

mo no caso chi nês, onde al gu mas co i sas fun ci o -

nam há sé cu los, exis ti ram ou tros as pec tos de sua

cul tu ra que se fo ram com o tem po, por que a mu -

dan ça é ine vi tá vel. Po de mos ape nas es co lher se

ela será fe i ta de modo pa u la ti no ou se ela ocor re rá 

de modo vi o len to de po is das pos ter ga ções ir res -

pon sá ve is. Eu acho ma ra vi lho sa a ex pe riên cia

que está sen do fe i ta aqui, no Bra sil, ago ra: te mos

uma gran de leva de des cen den tes eu ro pe us, ca pi -

ta li za dos em li nhas ge ra is pela cul tu ra por tu gue sa

– no en tan to, qua se me ta de da po pu la ção trou xe

as con tri bu i ções da Áfri ca para a nos sa cul tu ra, e

de ve mos con tar ain da com a pre sen ça in dí ge na,

tão mas sa cra da, mas tão vi tal para a con quis ta da

ter ra. Isso sig ni fi ca que, em bre ve, gra ças à lei que

de ter mi na o en si no de his tó ria afri ca na, um des -

cen den te de ale mães ou po lo ne ses apren de rá a

im por tân cia da cul tu ra de Ango la, e a re ce be rá

como par te de SUA cul tu ra (a bra si le i ra); que des -

cen den tes afros po de rão afir mar que o ma car rão

é tão seu quan to dos ita li a nos; e que to dos nós to -

ma mos um chá que nos foi en si na do pe los ín di os.

Essa sim é a cons tru ção de uma nova ri que za cul -

tu ral, de uma fu são fan tás ti ca com pos si bi li da des

ini ma gi ná ve is, se a le var mos para o cam po do

pen sa men to. Por esta ra zão que sem pre in sis to;

de ve mos vol tar nos sos olha res tam bém para a

Ásia, pois ela já faz par te de nos sa vida co ti di a na

por meio de mi lha res de pro du tos e tec no lo gi as

que uti li za mos. Fal ta-nos, pois, com pre en der

como eles pen sam, e dis so ti rar li ções que nos se -

jam pro ve i to sas.

IHU On-Line – O teó lo go suíço Hans Küng

pro põe a paz mun di al atra vés de uma éti ca

pla ne tá ria e diz que as re li giões po dem con -

tri bu ir nes se sen ti do. O se nhor con cor da

com essa pro pos ta?

André Bu e no – Cre io que o pro ble ma para cons -

tru ir qual quer éti ca mun di al é que, se elas par tem

de um pres su pos to re li gi o so, en tão ha ve rá ine vi tá -

ve is li mi tes no diá lo go, re sul tan tes das ques tões

dog má ti cas li ga das à cren ça. Acre di to que po de -

mos es ti mu lar a to le rân cia, mas uma ver da de i ra

éti ca – hu ma na, por as sim di zer – deve par tir dele

pró prio. Só cra tes já ha via con clu í do isso na Gré -

cia Anti ga, tal como Con fú cio na Chi na: tan to a fi -

lo so fia quan to as cren ças nas ce ram do ser hu ma -

no, pelo ser hu ma no e para o ser hu ma no. Então,

o que se ria uma éti ca mun di al? Te ría mos que ace i -

tar, por exem plo, a cas tra ção do cli tó ris, re a li za da

em al guns lu ga res do mun do, por mo ti vos re li gi o -

sos e mo ra is? Eu po de ria en trar em uma sala, di -

zen do es tar in cor po ra do por um es pí ri to, para dar

au las? Ve jam, te mos pa ra dig mas di fe ren tes para

de fi nir o que é apro pri a do ou não, e no ge ral, as

pro pos tas de cri a ção de uma mo ral co mum aca -

bam re sul tan do de im po si ções cul tu ra is. Por esta

ra zão, acre di to que uma éti ca mais hu ma na, de

fato, re sul ta das fu sões cul tu ra is na tu ra is, gui a das

por uma cons ciên cia his tó ri ca e so ci al.

Como dis se an tes, o caso da edu ca ção bra si -

le i ra é ma ra vi lho so nes te sen ti do: aqui es ta mos

tes tan do re al men te uma fór mu la de in te gra ção

cul tu ral, res ga tan do sa be res de seg men tos mi no ri -

tá ri os ou des fa vo re ci dos, e nos dis pon do a que -

brar pre con ce i tos e to car em pon tos de atri to fun -

da men ta is para nos sa cons tru ção. Mais do que

nun ca, pois, a edu ca ção – e nes te caso, ela ne ces -

sa ri a men te deve ser la i ca – pode dar con ta dis so.

A for ma ção re li gi o sa deve ser uma op ção par ti cu -

lar, e a dis ci pli na de Ensi no Re li gi o so de ve ria ser

uma His tó ria das Re li giões, trans cul tu ral, mul tir re -

li gi o sa, in for ma ti va e es cla re ce do ra, mas nun ca

confessional.

IHU On-Line – É pos sí vel fa lar em so ci e da -

de pós-me ta fí si ca, pós-re li gi o sa? Alguns es -

tu di o sos di zem que a pós-me ta fí si ca tem

um sen ti do di fe ren te para as re li giões ori en -

ta is e para as oci den ta is, já que, em al gu -

mas con cep ções, no ori en te, pós-me ta fí si ca 

sig ni fi ca apro xi ma ção de Deus com os hu -

ma nos, e, no oci den te, tal con ce i to é en ten -

di do como afas ta men to de Deus ou da re li -

gião com o hu ma no. Qual sua per cep ção?

André Bu e no – Bem, acho que se ria in te res san te 

aqui dar o pon to de vis ta ge ral dos chi ne ses so bre

a ques tão, que é: me ta fí si ca? O que é isso? (riso).

Com ex ce ção dos bu dis tas – cuja dis cus são me ta -
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fí si ca é ex ten sa e mul ti fa ce ta da – e dos da o ís tas –

que vi vem num mun do de cren ças, mas não de

aná li ses – o pon to de vis ta chi nês ma jo ri tá rio é do -

mi na do pela pers pec ti va con fu ci o nis ta, que de -

fen de a ima nên cia, e não a pos si bi li da de de trans -

cen dên cia. Isso sig ni fi ca que qual quer re a li za ção

pos sí vel se dá aqui, nes te mun do, e que exis ti mos

– sim ples men te isso. O pen sa men to chi nês, in clu -

si ve, nun ca deu va lor ao ver bo ser – ele é um mero 

ver bo au xi li ar – e cen trou o seu dis cur so na con di -

ção do es tar. Esta mos e de ve mos fa zer pro ve i to

dis so; o sen ti do de apro xi ma ção com o di vi no não 

é, por tan to, um pro ces so au to má ti co, mas a ace i -

ta ção de um dis cur so. Vis to as sim, os chi ne ses, em 

par ti cu lar, nun ca ti ve ram um in te res se de fi ni do no 

que po de ría mos clas si fi car como me ta fí si co, e co -

lo ca ram a me ta fí si ca em um pla no de diá lo go op -

ci o nal – algo do tipo “acre di te no que você qui ser,

se isto lhe con ven ce” – cen tran do a dis cus são so -

bre a exis tên cia nas áre as da po lí ti ca, his tó ria e éti -

ca. O re sul ta do dis so é que a Chi na é uma ci vi li za -

ção em que co e xis tem mi lha res de cren ças, e, ao

mes mo tem po, há um sen ti do de ação prá ti ca que

apa ren te men te é con tra di tó rio com essa ri que za

re li gi o sa.

Então, se ria pos sí vel uma so ci e da de pós-re li -

gi o sa? E o que vi ria ser isso? Si mon Leys, um si nó -

lo go re no ma do, dis se uma vez que na Chi na co -

mu nis ta (mas cre io que isso pode ser es ten di do a

ou tros pa í ses) ten ta ram tro car Deus por Mao. A

iro nia cô mi ca é que hoje Mao está se trans for man -

do numa es pé cie de deus jus ti ce i ro para povo – e

Zhu Enlai, o gran de di plo ma ta, está se con ver ten -

do num es pí ri to abri dor de ca mi nhos, um “ca bo -

clo chi nês” (sor ri so). Como di zer, en tão, que hou -

ve a su pe ra ção da re li gi o si da de?

Meu pon to de vis ta par ti cu lar – que con cor da 

com o con fu ci o nis mo, de cer to modo – é que es ta -

mos ape nas emer gin do de um mo men to his tó ri co

em que as re li giões ha vi am sido en co ber tas por

ou tras dis cus sões, que foi o caso da dis pu ta en tre

co mu nis mo e ca pi ta lis mo pelo mun do. Com o fim 

do co mu nis mo, es ta mos re de fi nin do os pa péis so -

ci a is por ou tros re fe ren ci a is, e um de les é jus ta -

men te a re li gião. Dito isso, o que ob ser va re mos

num fu tu ro pró xi mo é o de ba te de dis cur sos re li -

gi o sos, per me a dos pe las ne ces si da des prag má ti -

cas da glo ba li za ção e da in te gra ção mun di al, quer

ten den do a to le rân cia e a fu são quer se fe chan do

em mo vi men tos fun da men ta lis tas fa da dos a re cu -

sar o fu tu ro em suas vi sões obs cu ran tis tas.

IHU On-Line – De se ja acres cen tar mais al -

gu ma co i sa?

André Bu e no – Que fi que bem cla ro, o es tu do da 

Ásia não im pli ca numa trans for ma ção es te re o ti -

pa da do in di ví duo, como al guns acre di tam. Estu -

dar a Chi na, por exem plo, não exi ge que al guém

faça kung-fu, aban do ne o ar roz com fe i jão no al -

mo ço ou use rou pas tra di ci o na is. Este car na val de

apa rên ci as é o pior de toda a bus ca in te lec tu al sé -

ria que de ve mos fa zer acer ca das ou tras cul tu ras.

Um ver da de i ro hu ma nis ta não pode ig no rar que,

até hoje, gran de par te das nos sas te o ri as em fi lo -

so fia, ciên ci as hu ma nas e so ci a is fo ram cons tru í -

das sem le var em con ta, pra ti ca men te, os ou tros

dois ter ços do mun do. O de sa fio mais ins ti gan te é, 

jus ta men te, o do des co nhe ci do, que se cons ti tui o

cam po aber to para as ver da de i ras no vi da des in te -

lec tu a is – e, nes te caso, a Ásia con ti nua tão in com -

pre en sí vel quan to o era na épo ca das na ve ga ções. 

Tra du ções, tex tos de vi a jan tes, ma nu a is de his tó -

ria e fi lo so fia já exis tem a nos sa dis po si ção para

que pos sa mos dis sol ver um pou co do nos so pre -

con ce i to e ig no rân cia so bre es tes te mas. Mas pre -

ci sa mos, de fato, in cor po rar a Ásia como uma ne -

ces si da de in te lec tu al, edu ca ti va e cul tu ral em nos -

sas vi das, e não como um apên di ce ex cên tri co do

co nhe ci men to.
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Can dom blé. A uni da de en tre dois ní ve is da exis tên cia                            35

Por Pa tri cia Fa chin

No can dom blé, a exis tên cia sub sis te a duas

ma ne i ras: Aiyê, pal pá vel e fi ni ta, e Orum, não

pal pá vel e in fi ni ta, men ci o na Vol ney José

Ber ken brock.

“Na con cep ção do can dom blé, pra ti ca men te 

to das as ati vi da des re li gi o sas têm por fi na li da de

úl ti ma jus ta men te a bus ca da har mo nia, da uni da -

de en tre os dois ní ve is da exis tên cia. Den tro des te

con tex to, é que ocor re a ex pe riên cia re li gi o sa cen -

tral do can dom blé: o mo men to do tran se”, as si na -

la Vol ney José Ber ken brock, pro fes sor do Pro gra -

ma de Pós-Gra du a ção em Ciên cia da Re li gião na

Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de Fora. Na ló gi ca

re li gi o sa do can dom blé, tudo está in clu í do, mes -

mo as ou tras re li giões. A par tir des sa con cep ção,

to dos fa zem par te do mun do e in te ra gem “para

que acon te ça a har mo ni za ção en tre Orum e

Aiyê”, ex pli ca. Esta men ta li da de in clu si va, men -

ci o na, pode ser um bom fa ci li ta dor para o diá lo go

in ter-re li gi o so.

Na en tre vis ta que se gue, con ce di da, por

e-mail, à IHU On-Line, Ber ken brock men ci o na

al guns as pec tos his tó ri cos das re li giões afro-bra si -

le i ras e como elas se or ga ni za ram no Bra sil após

che ga rem “de ca ro na com a es cra vi dão”. Entre as 

prá ti cas re a li za das, o pes qui sa dor des ta ca que

essa é uma re li gião “‘con ta da’ adi an te”, re ple ta de 

mi tos, além de ser in clu si va e di a lo gal.

Ber ken brock é dou tor em Te o lo gia pela Fa -

cul da de de Te o lo gia Ca tó li ca da Uni ver si da de Fe -

de ral de Bonn, na Ale ma nha, com a tese Die

Erfah rung der Ori xas. É au tor de A ex pe riên cia

dos Ori xás (Pe tró po lis: Vo zes, 1998).

Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – Qu a is são as es pe ci fi ci da des

das re li giões afro-bra si le i ras?

Vol ney José Ber ken brock – Cada re li gião tem

sua for ma de or ga ni za ção, sua cren ça, sua his tó ria 

par ti cu lar etc. De cer ta ma ne i ra, tudo isso for ma a

es pe ci fi ci da de de cada re li gião, in de pen den te -

men te de mu i tos ele men tos re fle ti rem es tru tu ras e

mo dos de pen sar se me lhan tes. Assim, as re li giões

afro-bra si le i ras têm mu i tas pro pri e da des que lhes

são ca rac te rís ti cas, mas que ao mes mo tem po se

as se me lham a de ou tras re li giões. Apon to aqui al -

gu mas es pe ci fi ci da des, lon ge, po rém, de que rer

di zer que se jam es tas as úni cas es pe ci fi ci da des,

bem como se afas tan do tam bém da ide ia de que

es tes ele men tos apon ta dos se jam tão so men te

des tas re li giões.

a) Re li giões re cons tru í das no exí lio. A

ex pan são de uma re li gião dá-se co mu men te por

mi gra ção ou por ati vi da de mis si o ná ria. Mu i tas das 

re li giões que te mos no Bra sil, aqui che ga ram por -

que fiéis des tas re li giões para cá mi gra ram. Ou tras

– cer ta men te a ma i o ria – se ex pan di ram em ter ras

bra si le i ras por ati vi da des mis si o ná ri as. Com as re -

li giões afro-bra si le i ras foi di fe ren te. Elas vi e ram ao 

Bra sil de ca ro na com a es cra vi dão. Não vi e ram,

por tan to, de for ma li vre nem or ga ni za da. Vi e ram

di la ce ra das – sob mu i tos pon tos de vis ta – como

di la ce ra das eram as vi das dos es cra vos. Nes te exí -

lio sem li ber da de, onde a ma i o ria dos es cra vos

não so bre vi via mu i tos anos, ha via pou cas pos si bi -

li da des tan to de exer cí cio da re li gião, quan to de

trans mi ti-la adi an te. Ao fi nal do pe río do de es cra -

vi dão co me çou a acon te cer uma re cons tru ção

re li gi o sa a par tir de tra di ções re li gi o sas afri ca nas.
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E esta re cons tru ção se deu de for ma di fe ren te nos

di ver sos lu ga res, jun tan do ele men tos “so bre vi -

ven tes da gran de tri bu la ção”.

b) Re li giões não mis si o ná ri as. Por sua

ori gem, es tas re li giões eram re li giões ét ni cas, li ga -

das a gru pos de fa mí li as ou clãs. Não ha via ne las a 

ide ia de ex pan dir a re li gião atra vés de pre ga ção

ou de bus ca de con ver são de ou tras pes so as. Esta

ca rac te rís ti ca não-mis si o ná ria dos gru pos de ori -

gem mar cou tam bém as re li giões afro-bra si le i ras.

Não há ati vi da des mis si o ná ri as no sen ti do de en -

ten der que é pró prio da re li gião bus car au men tar

o nú me ro de adep tos.

c) Re li giões ini ciá ti cas. Mu i tas pes so as

fre quen tam ca sas de re li giões afro-bra si le i ras ape -

nas de for ma es po rá di ca. Vão até lá em bus ca de

al gum con se lho, de al gu ma re ce i ta para a vida ou

para do en ça, de al gu ma aju da es pi ri tu al. Este

con tin gen te mu i to gran de de pes so as não pode,

po rém, ser con ta do como mem bros da re li gião. O

ser mem bro ple no de uma re li gião afro-bra si le i ra

acon te ce à me di da que o fiel pas sa pe los ri tos de

ini ci a ção. Tra ta-se, pois, de re li giões ini ci a ti vas,

em que os mem bros vão par ti ci pan do cada vez

mais ati va men te e as su min do fun ções e ta re fas

con for me vão avan çan do em sua ini ci a ção. Algu -

mas de las, como o can dom blé, por exem plo, têm

um tem po mu i to lon go de ini ci a ção. Diz-se que o

ci clo ini ci a ti vo com ple to dura 21 anos. O pe río do

bá si co de ini ci a ção se en cer ra com a obri ga ção (os 

ri tu a is) de sete anos.

d) Re li giões de co mu ni da de. A en tra da

nes tas re li giões se dá, como dito aci ma, por pro -

ces so ini ci a ti vo. Este é fe i to sem pre em uma co -

mu ni da de es pe cí fi ca. Assim sen do, os fiéis são

mem bros sem pre de uma co mu ni da de es pe cí fi ca

e não ge ne ri ca men te mem bros da re li gião. Por

exem plo, um fiel da umban da é fiel da umban da

em sua casa de ini ci a ção. Em ou tra casa de

umban da ele é ape nas vi si tan te. Não há as sim a

ide ia de per ten ça à re li gião de uma for ma ge né ri -

ca, como é o caso da ma i o ria das igre jas cris tãs,

mas sem pre de per ten ça a uma co mu ni da de es pe -

cí fi ca, onde se fez a ini ci a ção.

e) Re li giões de tra di ção oral e não re li -

giões do li vro. As re li giões afro-bra si le i ras não

têm ne nhum es cri to sa gra do ou tex to que te nha

al gu ma im por tân cia ou au to ri da de ma i or do pon -

to de vis ta re li gi o so. Toda a trans mis são de co nhe -

ci men tos e a ga ran tia de au ten ti ci da de se dá pela

ora li da de. A re li gião é “con ta da” adi an te. Para

isto, de sem pe nha um pa pel mu i to im por tan te nos

mi tos. Ne les está con ti da boa par te do con te ú do

re li gi o so apre en di do pe los fiéis. Assim, apren der e 

ex pe ri en ci ar (vi ver) os mi tos é par te do pro ces so

ini ci a tó rio.

f) Re li giões de ex pe riên cia e não de pa -

la vra. Na ma i o ria dos ri tu a is re li gi o sos das re li -

giões afro-bra si le i ras, o uso da pa la vra ex pli ca ti va

ou exor ta ti va não tem ne nhum es pa ço. Não há

pre ga ção, não há le i tu ra, não há ex pli ca ção. Os ri -

tu a is são can ta dos e dan ça dos. Para um vi si tan te

não fa mi li a ri za do, os pri me i ros con ta tos com ri -

tu a is afro-bra si le i ros não di zem ab so lu ta men te

nada. É ne ces sá rio um bom tem po até que esta ló -

gi ca ex pe ri en ci al e não ra ci o na li za da pela pa la vra

ex plí ci ta faça al gum sen ti do e co me ce a com por

um qua dro.

g) Re li giões sin cré ti cas, in clu si vas e di a -

lo ga is. A for ma ção das re li giões afro-bra si le i ras

se deu a par tir de so bre vi vên ci as re li gi o sas. Estas

re li giões não fo ram or ga ni za das no Bra sil, re pe tin -

do sua or ga ni za ção de ori gem. Elas são, em mu i -

tos as pec tos, com po si ções no vas, no vos ar ran jos

com par tes de me lo di as. Assim há ne las uma com -

po si ção de ele men tos cha ma da, mu i tas ve zes, de

sin cre tis mo. Mas este sin cre tis mo não pode ser en -

ten di do como mis tu ra ilí ci ta, mas sim como uma

“nova me lo dia”. E na com po si ção des ta nova me -

lo dia, mu i tos são os ele men tos in clu í dos. Assim,

pode-se di zer que, em boa par te, as re li giões

afro-bra si le i ras são re li giões in clu si vas, isto é, com

ca pa ci da de de in clu ir e in te grar na mes ma me lo -

dia, ele men tos di ver sos. Este é, aliás, um me ca nis -

mo de re sis tên cia mu i to in te res san te, prin ci pal -

men te da umban da. Sua for ma de re sis tên cia se

dá não pela re je i ção de ele men tos de ou tras re li -

giões, mas sim pela in clu são. Esta re a li da de faz

com que, a meu modo de ver, es tas re li giões se -

jam pro fun da men te di a lo ga is. Não no sen ti do de

que se jam fó runs de diá lo go, mas no sen ti do de

se rem lu ga res onde o diá lo go já se ope rou e con ti -

nua ope ran do. A meu modo de ver, o sin cre tis mo

deve ser vis to como um pro ces so mu i to in te res -

san te e po si ti vo de diá lo go.
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IHU On-Line – Como o se nhor des cre ve a

ex pe riên cia re li gi o sa no can dom blé?

Vol ney José Ber ken brock – Para se fa lar em

ex pe riên cia re li gi o sa no can dom blé, é pre ci so ter

um pou co pre sen te a con cep ção cos mo ló gi ca do

can dom blé. Para esta re li gião, a exis tên cia sub sis -

te a duas ma ne i ras: à ma ne i ra pal pá vel e fi ni ta

(cha ma da de Aiyê) e à ma ne i ra não pal pá vel e in -

fi ni ta (cha ma da de Orum). Toda a exis tên cia é,

pois, Orum ou Aiyê (ou em par te as duas co i sas).

Assim, por exem plo, os se res hu ma nos, com toda

a sua cor po re i da de, per ten cem ao ní vel do Aiyê.

(A in te li gên cia do ser hu ma no, po rém per ten ce ao 

Orum, bem como a fi li a ção de cada ser hu ma no

de um Ori xá.) Di zem os mi tos cri a ci o na is que, no

iní cio, es tas duas ma ne i ras eram uni das, po den do

ha ver li vre trân si to en tre elas. A que bra de um

tabu fez com que hou ves se a di vi são, de for ma a

se pa rar Orum e Aiyê. A exis tên cia, po rém, é a

soma dos dois. Assim, a boa exis tên cia, a har mo -

nia, a fe li ci da de, a sa ú de, en fim, a re a li za ção con -

sis tem sem pre no equi lí brio en tre Orum e Aiyê. Na 

con cep ção do can dom blé, pra ti ca men te to das as

ati vi da des re li gi o sas têm por fi na li da de úl ti ma jus -

ta men te a bus ca da har mo nia, da uni da de en tre

os dois ní ve is da exis tên cia. Den tro des te con tex to

é que ocor re a ex pe riên cia re li gi o sa cen tral do

can dom blé: o mo men to do tran se. Nele, as sim en -

ten de esta re li gião, acon te ce por um ins tan te, uma 

uni da de en tre Orum e Aiyê. Por con se guin te, a

ex pe riên cia do tran se é en ten di da como a ex pe -

riên cia da uni ci da de dos mun dos, da har mo nia

bus ca da, da re com po si ção da uni da de pri mor di al

per di da. No tran se, a ver da de se tor na re a li da de,

ou vice-ver sa. Por isso, no can dom blé, o tran se é

sem pre um mo men to so le ne, fes ti vo, ale gre, de

dan ça.

IHU On-Line – Qu a is são as di vin da des do

can dom blé e suas ca rac te rís ti cas?

Vol ney José Ber ken brock – Fa lar em di vin da -

des do can dom blé é algo mu i to com ple xo, pois a

pa la vra di vin da de não é uní vo ca. Tal vez fi que

mais sim ples fa lar que no can dom blé há a ide ia de 

um ser pri mor di al, que tudo pos si bi li ta, a par tir do

qual tudo exis te. Este ser é cha ma do por di ver sos

no mes, de pen den do do di a le to de ori gem. Os no -

mes mais co muns são Olo rum (li te ral men te “o se -

nhor do não pal pá vel”) ou Olo du ma ré (li te ral -

men te “o se nhor do eter no des ti no”). Toda a

exis tên cia é um des do brar-se de Olo rum, pois

nele es tão pre sen tes to das as pos si bi li da des, como 

que do bra das. Cada exis tên cia in di vi du al é como

que um des do bra men to de uma pos si bi li da de que 

sem pre exis tiu. Por isso, nada há que nun ca te nha 

exis ti do e nada ha ve rá que não exis te. Olo rum

não é en ten di do como um Deus pes so al, isto é,

um Deus re la ci o nal. Ele é o pos si bi li ta dor pri mor -

di al. A exis tên cia in di vi du al con cre ta é re gi da por

for ças. Estas for ças são per so ni fi ca das, têm mi tos

pró pri os e são cha ma das ge ne ri ca men te de Ori xás

(li te ral men te “re gen tes da in te li gên cia”). Assim, por 

exem plo, a for ça que faz uma ár vo re cres cer é per -

so ni fi ca da no Ori xá Ossa im, a for ça que faz um rio

flu ir é per so ni fi ca da no Ori xá Oxum.

To das as for ças na tu ra is que re gem o uni ver -

so são per so ni fi ca das e cha ma das de Ori xás.

Tam bém as for ças no sen ti do de vir tu des, de

modo que a for ça da jus ti ça é cha ma da de Xan gô,

a for ça pa ci fi ca do ra é cha ma da de Oxa lá, a for ça

do amor ma ter no é cha ma da de Je man já. Da

mes ma for ma, se en ten de que cada pes soa é fi -

lho/fi lha de uma for ça, ou seja, fi lho/fi lha de um

Ori xá. E isto, in de pen den te men te de a pes soa ser

fiel do can dom blé ou não. Enten de-se que per ten -

ce à na tu re za de cada pes soa esta fi li a ção. Ha via

na ori gem da re li gião do can dom blé (no povo Io -

ru ba, na Áfri ca) uma in fi ni da de de Ori xás. O pro -

ces so de for ma ção da re li gião no Bra sil, prin ci pal -

men te de vi do à es cra vi dão, fez com que o nú me ro 

de Ori xás cul tu a dos fos se mu i to me nor e que cada 

Ori xá te nha as su mi do ca rac te rís ti cas di ver sas. O

nú me ro de Ori xás, cu jos cul tos so bre vi ve ram no

Bra sil, não pas sam de 30, sen do, po rém, cada

qual com pos to por uma sé rie de ca rac te rís ti cas.

Assim a Ori xá (fe mi ni na) Oxum, por exem plo, é a

Ori xá das águas do ces cor ren tes (dos rios), mas é

ao mes mo tem po a Ori xá da es té ti ca, da be le za,

da fe mi ni li da de e igual men te é a Ori xá do co nhe -

ci men to, da sen si bi li da de, do pro ces so di vi na tó rio 

etc. Po de mos dar ou tro exem plo no Ori xá Oxa lá,

que é o Ori xá cri a dor, o ini ci a dor, mas ao mes mo

tem po o Ori xá tan to da for ça pa ci fi ca do ra como

da li de ran ça.
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IHU On-Line – Como es ses ori xás in ter fe -

rem na vida dos pra ti can tes da re li gião e

qual sua im por tân cia para eles?

Vol ney José Ber ken brock – Como já afir ma do

an te ri or men te, cada pes soa é fi lho/fi lha de um de -

ter mi na do Ori xá. Com isto, a bus ca da har mo nia

en tre Orum e Aiyê se tra duz con cre ta men te no

dia-a-dia, na bus ca pela har mo nia com o Ori xá

pes so al. Cada Ori xá tem suas ca rac te rís ti cas pró -

pri as no que tan ge a to dos os as pec tos da vida: de

co res, de co mi das, de pro fis são, de com por ta -

men to, de per so na li da de, de re la ci o na men tos.

Assim, a har mo nia na vida, na com pre en são do

can dom blé, é exa ta men te a har mo nia com o Ori -

xá pes so al. O Ori xá, por tan to, in flu en cia to dos os

as pec tos da vida do fiel. E a bus ca da har mo nia

com o Ori xá é – no fun do – a bus ca por si mes mo,

por me lhor vi ver suas ap ti dões e ca rac te rís ti cas. A

in fe li ci da de, a do en ça, o erro não são vis tos no

can dom blé como pe ca do, mas sim como de sar -

mo nia. Por isso, quan do algo er ra do acon te ce na

vida de al guém, são ne ces sá ri os ri tu a is que no va -

men te har mo ni zem o fiel com o seu Ori xá. A har -

mo nia en tre o fiel e seu Ori xá é o que acon te ce no

mi cro cos mos do dia-a-dia, da bus ca pes so al por

co nhe cer o Ori xá pes so al e com ele in te grar-se

cada vez mais. Na lin gua gem de ma cro cos mos,

isto é cha ma do jus ta men te de har mo nia ou equi lí -

brio en tre Orum e Aiyê, do qual de pen de a boa

exis tên cia do todo.

IHU On-Line – E o que sig ni fi ca Axé?

Vol ney José Ber ken brock – Axé é o nome que

se dá à ener gia do equi lí brio en tre Orum e Aiyê,

en tre o fiel e seu Ori xá. Para que não haja de sar -

mo nia na exis tên cia (como um todo ou exis tên cia

in di vi du al), é pre ci so uma cons tan te tro ca de

ener gia. Na lin gua gem do can dom blé, isto é cha -

ma do de li be ra ção de Axé. Assim to dos os ri tu a is

re li gi o sos, fe i tos em gru po ou in di vi du al men te, li -

be ram Axé, isto é, con tri bu em para a har mo ni za -

ção do sis te ma. Axé é, as sim, a for ça que tudo

trans pas sa, que tudo pe ne tra no sen ti do de pro vo -

car (ou de vol ver) har mo nia. Sen do um con ce i to

al ta men te po si ti vo, a pa la vra Axé é usa da in clu si -

ve como sa u da ção, como de se jo de “tudo de

bom”. É co mum, pois, que pes so as do can dom blé 

pos sam se sa u dar com um Axé, di zen do in di re ta -

men te: de se jo-lhe har mo nia.

IHU On-Line – Como o can dom blé di a lo ga

com ou tras re li giões, em es pe ci al com o

cris ti a nis mo, con si de ran do o his tó ri co da

re la ção en tre am bas tra di ções re li gi o sas?

Vol ney José Ber ken brock – Para se pen sar em

diá lo go en tre can dom blé e cris ti a nis mo, não se

pode de i xar de ter em men te que a his tó ria do en -

con tro en tre es tas duas re li giões é mar ca da por

per se gui ções e fal ta de diá lo go por par te do cris ti a -

nis mo em re la ção ao can dom blé. E nes ta his tó ria,

o cris ti a nis mo era a re li gião do mi nan te, en quan to

o can dom blé era a re li gião dos do mi na dos. Mes -

mo ten do em men te esta his tó ria des fa vo rá vel ao

diá lo go, pode-se afir mar que acon te ce ram tam -

bém de par te a par te si tu a ções de en con tros po si -

ti vos, so bre tu do pelo fato da du pla per ten ça: mu i -

tas pes so as fre quen ta vam (e fre quen tam) tan to o

can dom blé quan to o cris ti a nis mo (so bre tu do o

cato li cis mo). Esta du pla per ten ça ofe re ceu es pa -

ços de con vi vên cia, de com pre en são, de diá lo go.

Uma po si ção fa vo rá vel ao diá lo go in ter-re li gi o so,

por par te das igre jas cris tãs, é algo re la ti va men te

re cen te – e re je i ta do ain da por mu i tas igre jas. Por

par te do can dom blé, ocor reu nes te par ti cu lar mu i -

to mais uma re a ção à bus ca de diá lo go por par te

de igre jas cris tãs do que pro pri a men te uma mu -

dan ça de po si ção no que diz res pe i to a isto. Assim, 

mem bros do can dom blé par ti ci pa ram de mu i tos

con gres sos, en con tros, fó runs de diá lo go in ter-re -

li gi o so. Por ou tro lado, gos ta ria de cha mar a aten -

ção para o fato de o can dom blé não ser uma re li -

gião de aca de mia, e os cír cu los eru di tos de diá lo -

go são ge ral men te um es pa ço que pou cas pes so as 

do can dom blé aces sam. Há, en tre tan to, toda uma 

prá ti ca de diá lo go que ocor re mu i to mais na base

da mú tua bem-que ren ça, do mú tuo res pe i to e ca -

ri nho, do re co nhe cer-se mu tu a men te do pon to de

vis ta re li gi o so. Assim, por exem plo, eu – que sou

cris tão – re ce bo mu i tas ve zes con vi tes para par ti ci -

par de fes tas em ca sas de san to do can dom blé.

São por ve zes fes tas re li gi o sas, são por ve zes fes tas 

‘pro fa nas’ (como ani ver sá ri os, por exem plo).

Faço-me pre sen te quan do pos so e em mu i tas des -

tas fes tas re li gi o sas re ce bo um lu gar de hon ra para 

sen tar. Ali não se está pre o cu pa do pri me i ra men te
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com diá lo go in ter-re li gi o so, mas en ten do e sin to

es tes mo men tos como mo men tos pri vi le gi a dos de 

con ver sa. Assim, di ria, o diá lo go in ter-re li gi o so

acon te ce mu i to mais como um diá lo go de ges tos,

no qual não há a pres são para se che gar a uma

con clu são, a um ob je ti vo. Este diá lo go é sem pre

cons tru ção: de pro xi mi da de, de res pe i to, de en -

ten di men to, de hu ma ni da de.

IHU On-Line – Mas o can dom blé ofe re ce al -

gu ma pro pos ta para que o diá lo go in ter-re li -

gi o so seja pos sí vel?

Vol ney José Ber ken brock – Como as si na la do

aci ma, o diá lo go in ter-re li gi o so com as re li giões

afro-bra si le i ras dá-se mais como um diá lo go de

ges tos, de con vi tes, de aco lhi men to. Nes te sen ti -

do, não se pode di zer que há uma pro pos ta do

can dom blé para o diá lo go in ter-re li gi o so (pelo

menos não que eu a co nhe ça). O que há são prá -

ti cas, que vão se so li di fi can do com o tem po,

cons tru in do mun dos di a lo ga is. Por par te do can -

dom blé, este diá lo go tem um fa ci li ta dor te o ló gi co 

mu i to gran de, pois o can dom blé tem uma com -

pre en são in clu si va da exis tên cia. Nada há que es -

te ja fora de sua ló gi ca. Assim, to das as prá ti cas re -

li gi o sas de ou tras re li giões são en ten di das tam bém 

como li be ra do ras de axé. Nes ta ló gi ca, não há no

can dom blé a ide ia de que as ou tras re li giões es te -

jam fora, se jam ex pres são, um ou tro uni ver so.

Elas são par te do mes mo mun do e in te ra gem – na

com pre en são do can dom blé – para que acon te ça

a har mo ni za ção en tre Orum e Aiyê. Cer ta vez,

num se mi ná rio so bre diá lo go in ter-re li gi o so, onde

o tema era as re li giões e a paz, um dos par ti ci pan -

tes dis se que se sen tia um pou co ex clu í do, pois era 

ateu, e como tal não es ta va in clu í do no diá lo go in -

ter-re li gi o so. Uma Ya lo ri xá (mu lher lí der de uma

casa de can dom blé) pre sen te res pon deu mais ou

me nos as sim: “Fi lho, não tem como es tar fora.

Mes mo que você pen se que está fora, você está

den tro e as sim in clu í do”. Ela não fa la va isto para

dar uma li ção, mas a par tir de uma pro fun da con -

vic ção de que, na ló gi ca re li gi o sa do can dom blé,

tudo está in clu í do (mes mo que não se sin ta in clu í -

do ou não se que i ra in clu í do). Esta men ta li da de

in clu si va di an te de toda re a li da de – e com isso

tam bém di an te de ou tras re li giões – cre io, é uma

boa fa ci li ta do ra para o diá lo go.

IHU On-Line – Qual é a sua opi nião so bre o

ecu me nis mo para a cons tru ção da paz

mun di al?

Vol ney José Ber ken brock – Cre io que, na pro -

pos ta de fé e de vida de to das as re li giões, es te ja o

de se jo de paz. His to ri ca men te, po rém, foi o de se -

jo de con fron to, o de se jo de sub me ter o ou tro, de

do mi nar é que deu o tom. Como esta si tu a ção foi

his to ri ca men te cons tru í da, pen so que é pos sí vel,

tam bém, his to ri ca men te, cons tru ir ou tra po si ção:

a con tri bu i ção para que haja mais paz mun di al a

par tir da for ça que re pre sen tam as re li giões.

Assim, o ca mi nho do ecu me nis mo e do diá lo go

in ter-re li gi o so como ele men tos cons ti tu ti vos de

uma nova or dem, uma or dem de paz mun di al,

pre ci sa his to ri ca men te ser cons tru í do, pas so a

pas so, ges to a ges to. E para que ele co me ce a

acon te cer, en ten do que há uma de ci são for te a ser 

to ma da, a de ci são da von ta de. Não são as dou tri -

nas re li gi o sas que cons tro em ou des tro em a paz.

Quem cons trói ou des trói a paz é a von ta de. Tra -

ba lhar para que o ecu me nis mo e o diá lo go in -

ter-re li gi o so se jam por ta do res de paz, ao meu

modo de ver, não é tan to um tra ba lho no sen ti do

de con se guir con sen sos dou tri na is, mas con ju ga -

ção de von ta des.

IHU On-Line – Como fa zer uma apro xi ma -

ção de fato en tre as di ver sas re li giões, res -

pe i tan do ca rac te rís ti cas pró pri as de cada

uma, e pen sar em po si ções uni ver sa is?

Vol ney José Ber ken brock – Estou con ven ci do

de que a plu ra li da de é mais afe i ta ao modo de

com pre en são que te nho de Deus do que a uni da -

de. Assim, con se guir vi ver num mun do onde a

plu ra li da de – in clu si ve re li gi o sa – seja não ape -

nas ace i ta, mas sen ti da – in clu si ve do pon to de

vis ta de fé – como po si ti va, isto se ria já um gran -

de pas so. E tal vez por aí deva pas sar a ide ia de

po si ções uni ver sa is e não tan to pela ide ia de po -

si ções úni cas do pon to de vis ta de al gum con te ú -

do. Temo que a bus ca de po si ções uni ver sa is

pos sa le var a che gar mos a elas, mas não mais

com a for ça de cada re li gião. Se ri am, pois, po si -

ções re co nhe ci das por to dos, mas não sen ti das e

tal vez nem vi vi das.
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Co rão e Bí blia: si mi la ri da des?                36

Por Már cia Jun ges, Mo i sés Sbar de lot to e Pa tri cia Fa chin

Tra du ção Ben no Dis chin ger

Se gun do Mi chel Cuy pers, de vi do à im por -

tân cia con fe ri da à lei di vi na, o islã está mais pró xi -

mo do juda ís mo do que do cris ti a nis mo.

Por seu te o cen tris mo mu i to acen tu a do, o

“Co rão não pa re ce es pon ta ne a men te apto para

fa zer fren te a um mun do se cu la ri za do”, ana li sa

Mi chel Cuy pers, au tor de Le Fes tin. Une lec tu re

de la sou ra te al-Mâ ’i da (Pa ris: Let hi el le ux, 2007).

Na en tre vis ta que se gue, con ce di da, por e-mail, à

IHU On-Line, ele in for ma que o islã atra ves sa a

cri se mais pro fun da de toda a sua his tó ria, a qual

gera po si ções di fe ren tes en tre a co mu ni da de mu -

çul ma na. Para uns, ex pli ca, “o mun do deve mu -

dar e adap tar-se às leis di vi nas do islã”, para ou -

tros, con ti nua, “é pre ci so re pen sar ra di cal men te o

islã para re con ci liá-lo com o mun do atu al”.

Ain da, nes ta en tre vis ta, Cuy pers abor da as -

pec tos da com po si ção do tex to do Co rão e diz que 

“as re gras de com po si ção das su ras co râ ni cas são

as mes mas que se en con tram nos tex tos bí bli cos”.

Se gun do ele, o Co rão e a Bí blia per ten cem ao mes -

mo mun do li te rá rio, “não so men te em sua for ma

re tó ri ca, mas tam bém em ra zão de te má ti cas si mi -

la res”. Os li vros sa gra dos são tex tos an ti gos, es cri -

tos num con tex to di fe ren te do nos so, em fun ção

dis so, acon se lha, “é pre ci so ne ces sa ri a men te dis -

tin guir nes ses tex tos o que diz res pe i to à sua épo ca

e ao seu meio, e o que tem um va lor per ma nen te,

que ain da pode ins pi rar o ho mem de hoje”.

Mi chel Cuy pers é bel ga e re si diu no Irã por

doze anos. Cur sou dou to ra do em Li te ra tu ra Per sa 

na Uni ver si da de de Te e rã. Tam bém es tu dou ára -

be na Sí ria e mu dou-se para o Ca i ro, onde re si de

atu al men te e atua como pes qui sa dor do Insti tu to

Do mi ni ca no para os Estu dos Ori en ta is. É mem bro 

da Inter na ti o nal So ci ety for the Stu di es of Bi bli cal

and Se mitc Rhe to ric, da Pontifícia Universidade

Gregoriana, em Roma.

Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is te o -

ri as e as no vas ma ne i ras de abor dar o Co rão 

que o se nhor pro põe na obra Le Fes tin. Une

lec tu re de la sou ra te al-Mâ ’i da?

Mi chel Cuy pers – Como mu i tos le i to res não mu -

çul ma nos que leem pela pri me i ra vez o Co rão37,

fui, há mu i to tem po, to ca do pela apa ren te au sên -

cia de or dem e de co e rên cia do tex to co râ ni co,

que pa re ce fe i to de pe que nos frag men tos pos tos

em se quên cia sem ne nhu ma ló gi ca apa ren te. Per -

gun ta va-me: “É pos sí vel que um tex to sa gra do,

cir cun da do por tal ve ne ra ção há qua tor ze sé cu los

por mi lhões de mu çul ma nos, te nha sido tão mal

com pos to?” Quis en tão es tu dar o Co rão do pon to

de vis ta de sua com po si ção. Era uma es pé cie de

de sa fio. Os pes qui sa do res oci den ta is que es tu da -

ram o Co rão a par tir do sé cu lo XIX, ad mi ti ram to -

dos como evi dên cia o ca rá ter com pos to do tex to

do Co rão, e eles só o abor da ram sob o en fo que da 

crí ti ca his tó ri ca, com o cu i da do de com pre en der a

gê ne se e a his tó ria do tex to co râ ni co, clas si fi can do 

os frag men tos que o com põem numa or dem mais

ló gi ca e cro no ló gi ca. Seu aces so ao tex to era en -
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37 Co rão: tam bém co nhe ci do como Alco rão, sig ni fi ca re ci ta ção. É o li vro sa gra do do is la mis mo, to tal men te di ta do pelo pro fe ta

Ma o mé (Mo ham mad) e re di gi do na lin gua gem ára be por seus se gui do res no sé cu lo VII d.C., em vá ri as ci da des da Ará bia. (Nota 
da IHU On-Line)



tão cla ra men te di a crô ni co. Foi ape nas mais re cen -

te men te que al guns pes qui sa do res ado ta ram ou -

tro pon to de vis ta, “sin crô ni co”, pro cu ran do com -

pre en der o tex to das su ras (os ca pí tu los do Co rão) 

tal como ele se apre sen ta em sua ver são ca nô ni ca, 

na sua es tru tu ra ou com po si ção. Eles par tem do

pres su pos to de que o tex to deve ter uma co e rên -

cia, po rém uma co e rên cia que é pre ci so des co brir. 

A tra di ção exe gé ti ca mu çul ma na se co lo cou tam -

bém, des de o iní cio, esta ques tão da co e rên cia e

da com po si ção do tex to, mas sem che gar a dar

uma res pos ta sa tis fa tó ria. De mi nha par te, cre io

ter en con tra do a res pos ta, não na tra di ção da sa -

be do ria is lâ mi ca, mas vol tan do à exe ge se bí bli ca,

que de sen vol veu des de o sé cu lo XVIII, po rém, so -

bre tu do nes tas úl ti mas dé ca das, um mé to do cha -

ma do aná li se re tó ri ca.

IHU On-Line – O se nhor apli ca ao Co rão um 

sis te ma de aná li se que pro vém dos es tu dos

bí bli cos. Par tin do des te pres su pos to, que

nova le i tu ra do Co rão pro põe?

Mi chel Cuy pers – To dos os gran des es tu di o sos

clás si cos do Co rão co men ta ram o tex to ver sí cu lo

por ver sí cu lo, sem con si de ra ção do seu con tex to

li te rá rio ime di a to. O re sul ta do é que eles, com fre -

quên cia, de ram múl ti plas in ter pre ta ções di fe ren -

tes de um ver sí cu lo, en tre as qua is o le i tor não

sabe qual es co lher. De ou tra par te, es ses co men tá -

ri os clás si cos, em vez de ex pli car um ver sí cu lo, si -

tu an do-o em seu con tex to li te rá rio, ex pli cam-no,

pon do-o em re la ção com o que eles cha mam tec -

ni ca men te “as oca siões da re ve la ção”, isto é, tal

ou tal even to da vida do pro fe ta Ma o mé te ria sido

“a oca sião” ou a ra zão pela qual ele te ria des ci do

so bre o Pro fe ta. Infe liz men te, é di fí cil con fe rir um

va lor his tó ri co real à ma i o ria des sas oca siões da

re ve la ção. A aná li se re tó ri ca, sim, mos tran do a es -

tru tu ra das su ras, re co lo ca cada ver sí cu lo em seu

ver da de i ro con tex to li te rá rio que lhe con fe re seu

sen ti do. A des co ber ta da es tru tu ra é, por tan to, o

ca mi nho em di re ção ao sen ti do do tex to, sem que

haja ne ces si da de de re cor rer ao ar ti fí cio des sas

oca siões da re ve la ção.

IHU On-Line – Como é cons tru í do o Co rão e 

qual é sua re la ção com o mun do dos gran -

des tex tos bí bli cos ju de us e cris tãos?

Mi chel Cuy pers – A aná li se re tó ri ca per mi tiu

des ta car as re gras da “re tó ri ca bí bli ca”, mu i to di fe -

ren te da re tó ri ca gre ga e la ti na que her da mos. Os

tex tos da Bí blia são cons tru í dos na base de si me -

tri as que po dem as su mir três for mas ou três “fi gu -

ras de com po si ção”: o pa ra le lis mo (por exem plo,

uma se quên cia de ver sí cu los na or dem AB/À’B’), a 

cons tru ção em es pe lho ou o pa ra le lis mo in ver ti do

(AB/B’À’) e a cons tru ção con cên tri ca, quan do um

ele men to cen tral co nec ta os dois ver sí cu los da

cons tru ção em es pe lho (ABC/x/C’B’À’). Essas fi gu -

ras de com po si ção se en con tram em di ver sos ní -

ve is do tex to: por exem plo, en tre dois ou três ver -

sí cu los de um sal mo, de po is um gru po de ver sí cu -

los, e em se gui da um blo co tex tu al mais am plo

ain da, e as sim por di an te, até o sal mo in te i ro.

Estes prin cí pi os fo ram per fe i ta men te te o ri za dos

pelo pa dre Ro land May net, SJ.38 em seu Tra ta do

de Re tó ri ca bí bli ca (Let hi el le ux, Pa ris, 2007). Ora, 

eu pude cons ta tar que o tex to do Co rão é cons -

tru í do exa ta men te da mes ma for ma. As re gras de

com po si ção das su ras co râ ni cas são as mes mas

que se en con tram nos tex tos bí bli cos.

Mas as re la ções do Co rão com o tex to bí bli co 

não pa ram aí. O Co rão per ten ce ao mes mo mun -

do li te rá rio da Bí blia, não so men te em sua for ma

re tó ri ca, mas tam bém em ra zão de te má ti cas si mi -

la res: a re le i tu ra de nu me ro sos tex tos an te ri o res,

seja da Bí blia, seja de tex tos pa ra bí bli cos (tex tos ra -

bí ni cos como a Mish na39, ou apó cri fos cris tãos40), 

dan do-lhes um novo sen ti do, con for me a te o lo gia

co râ ni ca; um pou co como o Novo Tes ta men to re -
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38 Ro land May net: sa cer do te je su í ta, pro fes sor de Exe ge se do Novo Tes ta men to no De par ta men to de Te o lo gia da Pon ti fí cia
Uni ver si da de Gre go ri a na, em Roma, Itá lia. (Nota da IHU On-Line)

39 Mish na: um dos com po nen tes do Tal mu de, é o pri me i ro com pên dio es cri to da Lei Oral ju da i ca. (Nota da IHU On-Line)
40 Apó cri fos cris tãos: os li vros apó cri fos, tam bém co nhe ci dos como li vros pse u do-ca nô ni cos, são os li vros es cri tos por co mu ni -

da des cris tãs e pré-cris tãs nos qua is os pas to res e a pri me i ra co mu ni da de cris tã não re co nhe ce ram a pes soa e os en si na men tos
de Je sus Cris to e, por tan to, não fo ram in clu í dos no câ non bí bli co. O ter mo “apó cri fo” foi cu nha do por Je rô ni mo, no quin to sé -
cu lo, para de sig nar ba si ca men te an ti gos do cu men tos ju da i cos es cri tos no pe río do en tre o úl ti mo li vro das es cri tu ras ju da i cas,
Ma la qui as e a vin da de Je sus Cris to. (Nota da IHU On-Line).



li do se gun do os tex tos do Anti go Tes ta men to,

dan do-lhes um novo sen ti do, crís ti co.

IHU On-Line – O que o islã tem de es pe cí fi -

co ou “não ne go ciá vel” em sua cons tru ção

in ter na que, sem isso, essa re li gião per de ria 

sua ca rac te rís ti ca?

Mi chel Cuy pers – O cre do mu çul ma no é sim -

ples: “Eu ates to que não há di vin da de se não Deus 

e que Ma o mé é seu Pro fe ta”. Fa lan do es tri ta men -

te, o que é não ne go ciá vel, como você diz, é o es -

tri to mo no te ís mo is lâ mi co, que ex clui até a ide ia

de Trin da de e de Encar na ção. Não pode ha ver

mul ti pli ci da de em Deus, mes mo re la ti va. É, pois,

im pen sá vel que Deus pos sa ter um fi lho, e mais

ain da, um fi lho que se tor na ho mem! Tal é o ar ti go 

de fé ab so lu ta men te pri má rio e es sen ci al para o

islã. Mas, ele é acom pa nha do in dis so ci a vel men te

da fé no pro fe ta Ma o mé, cuja men sa gem se re su -

me pre ci sa men te nes se mo no te ís mo ri go ro so. É

por isso que o Co rão não ces sa de con vo car ao

mes mo tem po Deus e seu Pro fe ta. Mas, aten ção:

ne nhu ma re li gião se re duz ao seu fun da men to es -

sen ci al. Este se des do bra em toda uma vida, uma

tra di ção, ri tos, ou tros pon tos de fé im por tan tes

(como o Úl ti mo Jul ga men to). Cabe de fi ni ti va -

men te aos mu çul ma nos res pon der à sua ques tão,

e ela já cons ti tui o ob je to de ás pe ros de ba tes en tre

re for mis tas e fun da men ta lis tas, por exem plo.

IHU On-Line – Como com pre en der o mun do 

de hoje com base no Co rão, isto é, com

base em um tex to da tra di ção is lâ mi ca?

Mi chel Cuy pers – A ques tão se ria a mes ma no

que se re fe re à Bí blia. O Co rão, a Bí blia, são tex tos 

mu i to an ti gos, es cri tos num con tex to his tó ri co pre -

ci so e to tal men te di fe ren te do nos so. É, pois, pre -

ci so ne ces sa ri a men te dis tin guir nes ses tex tos o

que diz res pe i to à sua épo ca e ao seu meio, e o

que tem um va lor per ma nen te, que ain da pode

ins pi rar o ho mem de hoje. Já um gran de pen sa -

dor mu çul ma no egíp cio de fins do sé cu lo XIX,

Mu ham mad Abduh41, di zia que mu i tos ver sí cu los

do Co rão de vem ser com pre en di dos à luz de sua

épo ca e que eles não têm um va lor per ma nen te.

Do pon to de vis ta da prá ti ca re li gi o sa, eles são,

pois, ca du cos, con tra ri a men te a ou tros ver sí cu los 

que ex pri mem uma sa be do ria mais uni ver sal e

in tem po ral, vá li da até o fim do mun do. Esses ver -

sí cu los po dem, sim, ins pi rar mu i to bem a con du -

ta e a fé do ho mem de hoje. Eles se en con tram

prin ci pal men te na par te mais an ti ga do Co rão,

centra da na pers pec ti va da jus ti ça so ci al e do

Últi mo Jul ga men to.

IHU On-Line – Qu a is são os pon tos de rup tu -

ra do islã com o ju da ís mo e o cris ti a nis mo?

Mi chel Cuy pers – O pró prio Co rão diz cla ra -

men te: é an tes de tudo a ques tão da fi li a ção di vi -

na. Não so men te a do Cris to, mas tam bém a do

sim ples fiel, cris tão ou ju deu. A ide ia de di vi ni za -

ção do ho mem, tão cara aos Pa dres da Igre ja42, é

um non sen se para o islã. Se gue-se, se gu ra men te,

ou tra con cep ção da re la ção do ho mem com

Deus, mas tam bém dos ho mens en tre si, os qua is

não se rão con si de ra dos como ir mãos, fi lhos de

um mes mo Pai. No en tan to, é pre ci so le var em

con ta cer tas cor ren tes mís ti cas que exis tem no islã

(o su fis mo43), cu jas vias se apro xi mam da es pi ri -

tu a li da de cris tã.
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41 Mu ham mad Abduh: re for ma dor e apo lo gis ta mu çul ma no egíp cio. Foi pu pi lo de Al-Afgha ni. Embo ra pro fun da men te in flu en -
ci a do por ele, en vol via-se me nos com o ati vis mo po lí ti co, e mais com as re for mas dos sis te mas re li gi o so, le gal e edu ca ti vo.
(Nota da IHU On-Line)

42 Patrís ti ca: nome dado à fi lo so fia cris tã dos pri me i ros sete sé cu los, ela bo ra da pe los Pais da Igre ja, os pri me i ros teó ri cos, daí
Pa trís ti ca. Con sis te na ela bo ra ção dou tri nal das ver da des de fé do cris ti a nis mo e na sua de fe sa con tra os ata ques dos pa gãos e
con tra as he re si as. Fo ram os pa dres da Igre ja res pon sá ve is por con fir mar e de fen der a fé, a li tur gia, a dis ci pli na, cri ar os cos tu -
mes e de ci dir os ru mos da Igre ja, ao lon go dos sete pri me i ros sé cu los do cris ti a nis mo. É a Pa trís ti ca, ba si ca men te, a fi lo so fia res -
pon sá vel pela elu ci da ção pro gres si va dos dog mas cris tãos e pelo que se cha ma hoje de Tra di ção Ca tó li ca. (Nota da IHU

On-Line)
43 Su fis mo: cor ren te mís ti ca e con tem pla ti va do islã. Os pra ti can tes do su fis mo, co nhe ci dos como su fis ou su fis tas, pro cu ram

uma re la ção di re ta com Deus atra vés de cân ti cos, mú si ca e dan ças. O ter mo su fis mo é uti li za do para des cre ver um vas to gru po
de cor ren tes e prá ti cas. As or dens su fis (Ta ri qas) po dem es tar as so ci a das ao is lão su ni ta, xi i ta ou uma com bi na ção de vá ri as cor -
ren tes. O pen sa men to sufi nas ceu no Ori en te Mé di co no sé cu lo VIII, mas en con tra-se hoje por todo o mun do. Na Indo né sia,
atu al men te a na ção com ma i or nú me ro de mu çul ma nos, o islã foi in tro du zi do atra vés das or dens su fis.(Nota da IHU On-Line)



Por sua in sis tên cia no mo no te ís mo e tam bém 

pela im por tân cia con fe ri da à Lei di vi na, o islã está

mais pró xi mo do juda ís mo do que do cris ti a nis -

mo, em bo ra a po lê mi ca do Co rão seja pa ra do xal -

men te mais se ve ra em face dos ju de us do que dos

cris tãos – sem dú vi da em ra zão de conjunturas

históricas diferentes.

IHU On-Line – Mu i tos fi ló so fos de fen dem

que no Oci den te a me ta fí si ca já é ul tra pas -

sa da. Como pode o Co rão aju dar a com pre -

en der esta nova con fi gu ra ção so ci al? É ne -

ces sá rio pas sar por uma re le i tu ra em face

des se novo con tex to no qual vi ve mos?

Mi chel Cuy pers – Por seu te o cen tris mo mu i to

acen tu a do, o Co rão não pa re ce es pon ta ne a men te 

apto para fa zer face a um mun do se cu la ri za do, em 

todo o caso, me nos do que o Evan ge lho da Encar -

na ção. Mas ele pode ser um fa tor de equi lí brio,

lem bran do ao ho mem mo der no o seu des ti no

eter no, sob a con di ção, to da via, que os mu çul ma -

nos ace i tem tam bém uma re le i tu ra do Co rão que

con fi ra di re i to, ao lado da trans cen dên cia di vi na,

a to dos os va lo res hu ma nos do ho mem de hoje.

Mu i tos in te lec tu a is mu çul ma nos (em ge ral uni ver -

si tá ri os la i cos) re cla mam por tal nova exe ge se do

Co rão, adap ta da ao mun do de hoje. Pa re ce-me

que a exe ge se que eu pro po nho em meu li vro é

um iní cio de res pos ta nes se sen ti do.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is ten -

dên ci as e os gran des mo vi men tos do isla -

mis mo de hoje re fe ren tes ao ser hu ma no

con tem po râ neo?

Mi chel Cuy pers – A res pos ta a esta ques tão ul -

tra pas sa ria as di men sões de uma en tre vis ta. No

en tan to, é pre ci so lem brar, como, aliás, o su ge re

sua ques tão, que o islã não é mo no lí ti co. Fala-se

fre quen te men te do islã de ma ne i ra es sen ci a lis ta,

como se hou ves se um só islã, quan do o islã (como 

tam bém o cris ti a nis mo), de fato, é múl ti plo. A mí -

dia in for ma prin ci pal men te so bre tudo o que, no

islã, cho ca nos sos con tem po râ ne os (con di ção da

mu lher, vi o lên cia...). Na re a li da de, o islã atra ves sa 

uma cri se pro fun da, sem dú vi da a mais pro fun da

de toda a sua his tó ria. Os mu çul ma nos ado tam

uma sé rie de po si ções di fe ren tes di an te des ta cri -

se. Po dem-se es que ma ti zar, as sim, as po si ções ex -

tre mas: para uns, é o mun do que deve mu dar e

adap tar-se às leis di vi nas do islã (pela ação vi o len -

ta ou por um len to tra ba lho de in fil tra ção e de

trans for ma ção); para ou tros, é pre ci so re pen sar

ra di cal men te o islã para re con ci liá-lo com o mun -

do atu al. Entre es tas duas po si ções, você en con -

tra rá uma gama de ati tu des in ter me diá ri as.

IHU On-Line – Como o se nhor per ce be a in -

cul tu ra ção do islã no mun do, num mo men -

to de glo ba li za ção e de fron te i ras cada vez

mais aber tas, com gran de mo bi li da de e tro -

cas cul tu ra is?

Mi chel Cuy pers – Se gu ra men te o islã tem di fi -

cul da des em se in cul tu rar no nos so mun do de

hoje, cuja evo lu ção mu i to rá pi da é, an tes de tudo,

co man da da pelo Oci den te. A mo der ni da de e a

mun di a li za ção não nas ceu do islã. O islã deve,

pois, se adap tar à for ça a con di ções cul tu ra is que

ele não in ven tou. Mas eu não cre io que isso seja

im pos sí vel. A his tó ria mos tra que o islã sou be in te -

grar bas tan te bem cul tu ras di fe ren tes, do Mar ro cos

à Indo né sia. O de sa fio, hoje, é por cer to mu i to

gran de (mas para quem ele não o é, num mun do

em ple na trans mu ta ção?). So men te o fu tu ro dirá se 

os mu çul ma nos sa be rão en fren tá-lo. Em todo o

caso, pode-se cons ta tar que mu i tos mu çul ma nos já 

con se guem vi ver har mo ni o sa men te sua fé no mun -

do glo ba li za do, no ta da men te no Oci den te. Eu cre io

re al men te que a re no va ção de que ne ces si ta o islã

virá dos mu çul ma nos que vi vem no Oci den te.

IHU On-Line – Gos ta ria de acres cen tar al -

gum pon to que não foi abor da do?

Mi chel Cuy pers – Fa la mos do que de ve ria ser a

exe ge se do Co rão ou do islã no nos so mun do glo -

ba li za do. Mas eu cre io que a in te gra ção dos mu -

çul ma nos se fará tan to mais fa cil men te quan to os

não mu çul ma nos que os aco lhem ou vi vem ao

lado de les se abri rão a eles e apren de rão a co nhe -

cer o Co rão e o islã. Res pe i te aque le que o res pe i -

ta, in te res sa mo-nos pelo ou tro, se ele se in te res sa

por nós. De onde a gran de im por tân cia de mul ti -

pli car os en con tros in ter-re li gi o sos, e, para os cris -

tãos, uma boa in for ma ção, res pe i to sa, so bre a fé

mu çul ma na, lon ge de toda po lê mi ca e apo lo gé ti -

ca. É ali as, pen so eu, a pró pria fi na li da de des ta

en tre vis ta e de sua re vis ta.
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O islã: re pre sen ta ções de uma reli gião uni ver sal                         44

Por Mo i sés Sbar de lot to e Pa tri cia Fa chin

De acor do com o an tro pó lo go Pa u lo Ga -

bri el Hilu da Ro cha Pin to, em to dos os sis te -

mas re li gi o sos sur gi ram ide o lo gi as po lí ti cas que se

pa u tam numa lin gua gem re li gi o sa.

“As ten sões e os con fli tos exis ten tes en tre

mu çul ma nos e não mu çul ma nos são de ri va dos de 

pro ces sos po lí ti cos”, apon ta o an tro pó lo go Pa u lo

Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to. Para ele, dis cus sões

te o ló gi cas en tre as re li giões mo no te ís tas não aju -

dam a re sol ver as di ver gên ci as exis ten tes en tre

elas e irão per du rar por dé ca das. “Se os pro ces sos 

po lí ti cos não forem resolvidos, os conflitos irão

continuar”, assegura.

Em en tre vis ta con ce di da, por te le fo ne, à IHU

On-Line, Pin to res sal ta que a va lo ri za ção “ex -

ces si va das di men sões re li gi o sas dos con fli tos do

Ori en te Mé dio é uma for ma de ocul tar os pro ces -

sos po lí ti cos so ci a is que exis tem”. Para ele, o isla -

mis mo “foi ele i to como sen do a al te ri da de da

cons ciên cia euro-ame ri ca na glo ba li za da”. Além

dis so, en fa ti za que re li gião e po lí ti ca, no caso do

islã, “pro du zem um dis cur so so bre a es sên cia do

isla mis mo, quan do o mes mo fe nô me no não pro -

duz dis cur sos se me lhan tes so bre o cris ti a nis mo, o

juda ís mo ou o budis mo”.

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to é gra du a -

do em His tó ria e mes tre em Antro po lo gia pela

Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se – UFF. Tam bém 

é dou tor em Antro po lo gia pela Bos ton Uni ver sity,

com a tese Mysti cal Bo di es: Ri tu al, Expe ri en ce

and the Embo di ment of Su fism in Syria (2002).

Com ex pe riên cia em Antro po lo gia da Re li gião, Sí -

ria/Ori en te Mé dio, Cur dos/Ára bes e Ri tu al, é do -

cen te da UFF.

Con fi ra a en tre vis ta.

IHU On-Line – Que as pec tos es pe cí fi cos ca -

rac te ri zam o isla mis mo? O que o di fe re de

ou tras re li giões mo no te ís tas como o cris ti a -

nis mo e o juda ís mo?

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – O isla -

mis mo é uma das três re li giões mo no te ís tas que

sur gem no Ori en te Mé dio jun to com o cris ti a nis -

mo e o juda ís mo. Como toda re li gião uni ver sal, o

islã de fen de uma sé rie de cren ças e ri tu a is bá si cos

que todo fiel deve co nhe cer, como, por exem plo,

a cren ça em um Deus úni co, no Ju í zo Fi nal, nos

an jos e nos pro fe tas. Além dis so, exis tem os cin co

pi la res da fé is lâ mi ca. O pri me i ro é a ace i ta ção de

que só exis te um Deus, e Ma o mé45 é seu Pro fe ta; o 

se gun do são as ora ções diá ri as; o ter ce i ro é a es -

mo la, ou seja, o dí zi mo pago para o bem da co le ti -

vi da de. Ain da há o je jum no mês sa gra do do Ra -

ma dã46 e por fim a pe re gri na ção à Meca, o Hajj.

Nes se sen ti do, tal como o cris ti a nis mo e o ju da ís -

mo, é uma re li gião plu ral, vol ta da para toda a hu -
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44 Entre vis ta pu bli ca da na re vis ta IHU On-Line 302 de 03-08-2009.
45 Mu ham mad (Ma o mé): lí der re li gi o so e po lí ti co ára be. Se gun do a re li gião is lâ mi ca, Ma o mé é o mais re cen te e úl ti mo pro fe ta

do Deus de Abraão. Não é con si de ra do pe los mu çul ma nos como um ser di vi no, mas sim, um ser hu ma no; con tu do, en tre os
fiéis, ele é vis to como um dos mais per fe i tos se res hu ma nos. (Nota da IHU On-Line)

46 Ra ma dã: nono mês do ca len dá rio is lâ mi co. É o mês du ran te o qual os mu çul ma nos pra ti cam o seu je jum ri tu al, o quar to dos
cin co pi la res do islã. A pa la vra Ra ma dã en con tra-se re la ci o na da com a pa la vra ára be ra mi da, “ser ar den te”, pos si vel men te
pelo fato do islã ter ce le bra do este je jum pela pri me i ra vez no pe río do mais quen te do ano. Uma vez que o ca len dá rio is lâ mi co é
lu nar, o Ra ma dã não é ce le bra do to dos os anos na mes ma data, po den do pas sar por to das as es ta ções do ano. (Nota da IHU

On-Line)



ma ni da de. Logo, o ob je ti vo é apre sen tar a sua

ver da de re li gi o sa a to dos.

Do pon to de vis ta mu çul ma no, a pro fe cia de

Ma o mé res ta u ra a men sa gem di vi na que foi apre -

sen ta da por ou tros pro fe tas. Então, os mu çul ma -

nos se veem como uma con ti nu a ção no pro ces so

da pro fe cia que in clui to dos os pro fe tas an te ri o res

a Ma o mé, ou seja, Cris to, Mo i sés e ou tros do Anti -

go Tes ta men to. Con for me os mu çul ma nos fo ram

se ex pan din do pelo mun do, ou tras re li giões fo ram 

sen do in cor po ra das nes sa his tó ria sa gra da. Assim, 

Buda é vis to como um pro fe ta an te ces sor de

Ma o mé. O is la mis mo compar ti lha com as de ma is 

re li giões uni ver sa is essa ten dên cia ex pan si va de

pro cu rar con ver ter pes so as à fé e essa plu ra li da de

de ex pres sões so ci a is e cul tu ra is.

Em cada so ci e da de, exis tem di fe ren tes in ter -

pre ta ções e prá ti cas do islã que di a lo gam en tre si.

Cer tas ati vi da des que, para um mu çul ma no na In -

do né sia, são cor ri que i ras, ga nham um ca rá ter

com ple ta men te es tra nho para um mar ro qui no.

Há ain da di vi sões sec tá ri as en tre xi i tas e su ni tas. O 

su fis mo é a tra di ção mís ti ca que atra ves sa es sas

duas tra di ções sec tá ri as. Por isso, não é pos sí vel

fa lar de um úni co islã. Exis te uma plu ra li da de de

prá ti cas e cren ças re li gi o sas que se pensam como

parte dessa comunidade mundial defi nida como

islã.

IHU On-Line – O que a di vi são exis ten te no

islã en tre su ni tas e xi i tas re pre sen ta para a

co mu ni da de is lâ mi ca?

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – Essas

são as duas gran des di vi sões sec tá ri as. Ba si ca -

men te, os xi i tas veem a fa mí lia do Pro fe ta como

se res ilu mi na dos que gui am a co mu ni da de dos

fiéis en quan to os su ni tas acre di tam que o Pro fe ta

e sua fa mí lia são se res re li gi o sos, per fe i tos, su pe -

ri o res, mas sem ne nhum ca rá ter sa gra do, e que a

co mu ni da de dos fiéis pode ser gui a da por lí de res

es co lhi dos por ela. Des sa di vi são, cri am-se di fe -

ren tes tra di ções dou tri na is, que te rão ma i or ou

me nor im por tân cia, de pen den do da épo ca do

con tex to. Então, por exem plo, no sé cu lo XVI, com 

a as cen são da Di nas tia Sa fá vi da47 no Irã, o xi is mo

se trans for mou na re li gião do país, até en tão ma -

jo ri ta ri a men te su ni ta. Foi cons ti tu í do, as sim, um

im pé rio xi i ta, o Im pé rio Per sa, e im pé ri os su ni tas

como os Oto ma nos e os Mon góis, na Índia. Nes se

con tex to, as di vi sões sec tá ri as se re la ci o nam com

ques tões po lí ti cas, com pe ti ções en tre os Impé ri os

etc. Mas nada im pe de, por exem plo, xi i tas e su ni -

tas de com par ti lha rem de vo ções ou prá ti cas re li -

gi o sas. O suf, por exem plo, tem de vo ção à fa mí lia

do Pro fe ta. Os su fis tas e xi i tas com par ti lham vá ri as

prá ti cas re li gi o sas como a ce le bra ção da Ashu ra, a 

vi si ta ção dos lu ga res sa gra dos li ga dos à fa mí lia do

Pro fe ta.

A ver ten te re li gi o sa do mi nan te na Ará bia

Sa u di ta, o wah ha bis mo, con si de ra os xi i tas he re -

ges. Para os adep tos des sa cor ren te re li gi o sa, os

xi i tas de vem ser, na me lhor das hi pó te ses, tra zi dos 

para a or to do xia re li gi o sa wah ha bi ta ou se rem re -

je i ta dos como mu çul ma nos. Então, cada con tex to 

irá di zer as re le vân ci as des sas di vi sões sec tá ri as.

No Ira que, por exem plo, an tes da que da de

Sad dam Hus se in48, as iden ti da des re li gi o sas ti -

nham uma im por tân cia na de ci são do ca sa men to, 

dos re la ci o na men tos. Os xi i tas eram bas tan te dis -

cri mi na dos e re pri mi dos pelo go ver no de Sad dam 

Hus se in, mas, de po is da in va são ame ri ca na, es sas 

iden ti da des fo ram mo bi li za das num con tex to de

guer ra ci vil. Assim, exis tem ten sões sec tá ri as ex -

tre ma men te al tas e a cri a ção de dis cur sos e acu sa -

ções de am bas as par tes. Em ou tros con tex tos, en -

tre tan to, es sas di vi sões são per ce bi das como não

im por tan tes ou não re le van tes.

IHU On-Line – Com vi sões re li gi o sas, éti -

cas, po lí ti cas e mo ra is dis tin tas é pos sí vel
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47 Dinas tia Sa fá vi da: di nas tia xi i ta ira ni a na for ma da por aze ris e cur dos, que go ver na ram a Pér sia de 1501/1502 a 1722. Os
sa fá vi das fun da ram o ma i or im pé rio ira ni a no des de a con quis ta is lâ mi ca da Pér sia, e es ta be le ce ram a es co la do xi is mo como
a re li gião ofi ci al de seu im pé rio, mar can do um dos mais im por tan tes pon tos de vi ra da na His tó ria do Islã. (Nota da IHU

On-Line)
48 Sad dam Hus se in Abd al-Ma jid al-Tik ri ti (1937-2006): po lí ti co e es ta dis ta ira qui a no, uma das prin ci pa is li de ran ças do

mun do ára be. Foi pre si den te do Ira que no pe río do de 1979 a 2003, acu mu lan do o car go de pri me i ro-mi nis tro nos pe río dos de
1979-1991 e 1994-2003. (Nota da IHU On-Line)



pen sar em uma éti ca mun di al en tre isla mis -

mo, cris ti a nis mo e ju da ís mo? Qu a is são as

pos si bi li da des pre sen tes no islã para que

este diá lo go seja pos sí vel e qua is os li mi tes

que o im pe dem ou o obs ta cu li zam?

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – O diá lo -

go in ter-re li gi o so é pos sí vel, e as con di ções ou li -

mi ta ções não são ex clu si vas do islã. O diá lo go é

mu i to fá cil en tre as três re li giões, por que elas ado -

ram o mes mo Deus; o que per mi te es ta be le cer um 

con sen so, no en tan to, tam bém afir mam que a

ver da de per ten ce a elas. Então, a ques tão é de fi nir 

o que se quer con quis tar com o diá lo go in ter-re li -

gi o so. O for ma to do diá lo go, por sua vez, é fe i to

da óti ca cris tão-ju da i ca. Assim, a não in ser ção dos 

mu çul ma nos nes sa con fi gu ra ção le vou a uma si -

tu a ção em que é pre ci so mu dar o mo de lo para in -

cluí-los. Ao mes mo tem po, lí de res mul çu ma nos

es tão en ga ja dos no diá lo go in ter-re li gi o so há dé -

ca das. O fa le ci do Muf ti (Che fe do islã suni ta) da

Sí ria, Ahmad Kuf ta ru, sem pre foi en ga ja do no diá -

lo go com ou tras re li giões.

Dis pu tas po lí ti cas

O im por tan te é en ten der que as ten sões e os

con fli tos exis ten tes en tre mu çul ma nos e não mu -

çul ma nos são de ri va dos de pro ces sos po lí ti cos.

Eles po dem dis cu tir du ran te dé ca das ques tões re -

li gi o sas, mas, se não re sol ve rem os pro ces sos po lí -

ti cos, os con fli tos irão con ti nu ar. O con fli to na

Irlan da do Nor te não foi re sol vi do com dis cus sões

te o ló gi cas, e sim com um pac to po lí ti co. A va lo ri -

za ção ex ces si va das di men sões re li gi o sas dos con -

fli tos do Ori en te Médio é uma forma de ocul tar os

processos políticos e sociais que existem.

IHU On-Line – Con si de ran do que a afir ma -

ção da pró pria iden ti da de é fun da men tal

para o diá lo go in ter-re li gi o so, que as pec tos

de sua iden ti da de o isla mis mo não pode re -

nun ci ar no diá lo go com ou tras re li giões?

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – O islã

não pode re nun ci ar àqui lo que ou tras re li giões

tam bém não po dem re nun ci ar, ou seja, às suas

cren ças e aos ele men tos que o de fi nem como uma 

re li gião par ti cu lar. Os cris tãos não irão pa rar de

con si de rar Cris to o Sal va dor e nem os ju de us irão

re je i tar a lei mo sa i ca para ace i tar Cris to. Os mu -

çul ma nos, por sua vez, não irão re ne gar a pro fe cia 

de Ma o mé, mas eles ace i tam a de Cris to. O que se

quer com o diá lo go in ter-re li gi o so? O que se pode

ter é uma ên fa se nos pon tos dou tri na is como éti -

cos de cada re li gião e daí cons tru ir um uni ver so de 

res pe i to. Qu an do o as sun to é islã, pa re ce que o

res pe i to é es que ci do.

O Papa Ben to XVI fez uma de cla ra ção la -

men tá vel de que a pro fe cia de Ma o mé só trou xe

vi o lên cia e des tru i ção. Esses co men tá ri os não le -

vam a nada.

IHU On-Line – Há, no islã, re la ção en tre po -

der re li gi o so e po lí ti co? Até que pon to um

in flu en cia o ou tro?

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – A re la -

ção en tre islã e po lí ti ca não é di fe ren te da re la ção

en tre cris ti a nis mo, juda ís mo ou budis mo e po lí ti -

ca. Essa ide ia de que não exis te se pa ra ção en tre

po lí ti ca e re li gião no islã é uma fic ção que al guns

ori en ta lis tas in ven ta ram e vá ri os fun da men ta lis tas 

is lâ mi cos ado ta ram com gos to. Des de o sé cu lo IX,

exis te uma se pa ra ção en tre Esta do e re li gião. O

Ca li fa go ver na va em nome de Deus, da mes ma

ma ne i ra que to dos os mo nar cas oci den ta is go ver -

na vam em nome Dele. Po rém, o re pre sen tan te

po lí ti co mu çul ma no não po dia in ter fe rir em ques -

tões dou tri na is. Esses são as sun tos para um gru po

de es pe ci a lis tas, os ula ma, le tra dos que tra tam da

re li gião.

Cla ro que, his to ri ca men te, exis te um acor do

en tre eli te po lí ti ca e re li gi o sa. Então, os de ma is

sem pre le gi ti ma vam o po der do Ca li fa que re i na -

va. Ago ra, a ide ia de que nun ca exis tiu se pa ra ção

en tre re li gião e po lí ti ca é com ple ta men te fal sa,

em pi ri ca men te in cor re ta na his tó ria do islã. Isso

não di fe re das ou tras re li giões. Tra di ções re li gi o -

sas como cris ti a nis mo, ju da ís mo e bu dis mo se ali a -

ram ao po der po lí ti co para ten tar im por suas

or to do xi as.

IHU On-Line – No islã pre do mi nam mais as -

pec tos mís ti cos ou po lí ti cos?

52

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – Todo

uni ver so re li gi o so tem uma di men são po lí ti ca. O

Papa é um lí der po lí ti co, as igre jas pro tes tan tes

nos EUA têm uma atu a ção po lí ti ca, Isra el se de fi ne 

como um Esta do ju deu. No en tan to, nin guém fala 

que no juda ís mo ou no cris ti a nis mo se con fun da

re li gião com po lí ti ca. Não en ten do por que no islã

a di men são po lí ti ca ca u se tan ta es tra nhe za. Exis te

uma di men são po lí ti ca em to das as re li giões, por -

que, en tre ou tras co i sas, elas fa lam de po der e isso 

tem a ver com a po lí ti ca. Mas a uti li za ção de uma

lin gua gem re li gi o sa para a po lí ti ca tam bém irá de -

pen der de as pec tos his tó ri cos e con tex tos so ci a is.

No sé cu lo XX, vi mos que, em to dos os sis te mas re -

li gi o sos, in clu si ve no islã, sur gi ram ide o lo gi as po lí -

ti cas que se pa u tam numa lin gua gem re li gi o sa. A

Te o lo gia da Li ber ta ção49, por exem plo, nada mais 

é do que uma re for mu la ção do cris ti a nis mo cató li -

co com fins cla ra men te po lí ti cos e so ci a is. No sé -

cu lo XX, vi mos a as cen são do islã po lí ti co, mal de -

fi ni do como fun da men ta lis mo is lâ mi co, com a

pro du ção de vá ri os gru pos mi li tan tes. Eles se en -

fren ta ram com es ta dos au to ri tá ri os, po lí ti cas co lo -

ni a lis tas e com o im pe ri a lis mo ame ri ca no em vá -

ri os con tex tos da mo der ni da de. Isso não ca rac te -

ri za o islã como re li gião, e sim os vá ri os ce ná ri os

po lí ti cos em que ele é pen sa do.

IHU On-Line – Como a fé do islã é vis ta, in -

ter pre ta da in ter na ci o nal men te?

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – O islã foi 

ele i to como sen do a al te ri da de da cons ciên cia

euro-ame ri ca na glo ba li za da. Então, a fé is lâ mi ca é 

mal-in ter pre ta da e ana li sa da. Essa ques tão de re li -

gião e po lí ti ca, no caso do islã, pro duz um dis cur so 

so bre a es sên cia do isla mis mo, quan do o mes mo

fe nô me no não pro duz dis cur sos se me lhan tes so -

bre o cris ti a nis mo, juda ís mo ou budis mo. Isso tem

re la ção com uma ques tão ide o ló gi ca da mí dia que 

re pre sen ta o mun do mu çul ma no como uma al te -

ri da de ame a ça do ra, o que se liga ao fato de que,

no cen tro do mun do mu çul ma no, exis tem áre as

de dis pu tas ge o es tra té gi cas de po lí ti cas co lo ni a is e 

im pe ri a is no caso do Ori en te Mé dio.

Ati tu des ex tre mis tas as re li giões têm. Cla ro

que os ho mens-bom ba pa les ti nos do Ha mas50

não aju dam a cri ar uma ima gem po si ti va do islã.

Mas é sig ni fi ca ti vo que os mes mos dis cur sos ge ne -

ra li zan tes não são pro du zi dos so bre os co lo nos is -

ra e len ses, que são do ta dos de uma vi são ju da i -

co-mes siâ ni ca ex tre ma men te vi o len ta – em 1994,

um co lo no ju deu foi res pon sá vel pela mor te de 29

pa les ti nos na Mes qui ta de He brom –, ou so bre os

gru pos pro tes tan tes ra di ca is dos EUA, que há anos 

pra ti cam aten ta dos e as sas si na tos con tra mé di cos

que tra ba lham em clí ni cas de abor to.

É evi den te que exis tem mo vi men tos e atos

ex tre mis tas fe i tos em nome do islã. Ago ra, a ex pli -

ca ção para isso não está em ne nhum ver so do

Alco rão, e sim no con tex to so ci al e po lí ti co que le -

vou in ter pre ta ções vi o len tas do islã pas sa rem a fa -

zer sen ti do para um gru po de pes so as. Da mes ma

ma ne i ra que a ex pli ca ção para a vi o lên cia do IRA,

na Irlan da, não está no Evan ge lho São Ma te us, no 

Apo ca lip se, nem em nada do gê ne ro, mas no con -

tex to po lí ti co lo cal.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção do islã

para o de sen vol vi men to da éti ca e da paz

pla ne tá ria?

Pa u lo Ga bri el Hilu da Ro cha Pin to – O islã

tem uma éti ca uni ver sa lis ta de fra ter ni da de, so li -

da ri e da de, res pe i to, de mo ral no sen ti do de ter ati -

tu des que le vem ao bem co mum. Essas são con tri -
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49 Te o lo gia da Li ber ta ção: es co la im por tan te na te o lo gia da Igre ja Ca tó li ca, de sen vol vi da de po is do Con cí lio Va ti ca no II. Sur -
ge na Amé ri ca La ti na, a par tir da op ção pe los po bres, e se es pa lha por todo o mun do. O teó lo go pe ru a no Gus ta vo Gu ti er res é
um dos pri me i ros que pro põe esta te o lo gia. A te o lo gia da li ber ta ção tem um im pac to de ci si vo em mu i tos pa í ses do mun do. So -
bre o tema con fi ra a edi ção 214 da IHU On-Line, de 02-04-2007, in ti tu la da Te o lo gia da Li ber ta ção, dis po ní vel para down lo ad 
no link (http://www.ihu on li ne.uni si nos.br/uplo ads/edi co es/1175543970.11pdf.pdf). (Nota da IHU On-Line)

50 Ha mas: par ti do po lí ti co su ni ta pa les ti no que man tém a ma i o ria dos as sen tos no Con se lho Le gis la ti vo da Au to ri da de Na ci o nal
Pa les ti na. O Ha mas foi cri a do em 1987 pe los Xe i ques Ahmed Yas sin, Abdel Aziz al-Ran tis si e Mo ham mad Taha da ala pa les ti -
na da Irman da de Mu çul ma na no co me ço da Pri me i ra Inti fa da. Nó to rio pe los ata ques su i ci das, o Ha mas man tém ex ten si vos
pro gra mas so ci a is e ga nhou po pu la ri da de por cons tru ir hos pi ta is, es co las e bi bli o te cas pela Cis jor dâ nia e Fa i xa de Gaza. A Car -
ta Fun da men tal do Ha mas exor ta a re cap tu ra do Esta do de Isra el e sua subs ti tu i ção pela Re pú bli ca Islâ mi ca Pa les ti na na área
que hoje é co nhe ci da como Isra el, a Cis jor dâ nia e a Fa i xa de Gaza. (Nota da IHU On-Line)



bu i ções à ci vi li za ção e fa zem par te de uma he ran -

ça mu i to rica pro du zi da por to das as re li giões.

Assim, a con tri bu i ção dele não é nem ma i or, me -

nor, me lhor ou pior que a do cris ti a nis mo, juda ís -

mo ou budis mo.

É im por tan te nun ca pen sar em ne nhu ma

des sas tra di ções re li gi o sas em abs tra to. Essas re li -

giões só exis tem em ca sos con cre tos, os qua is têm

con tex tos his tó ri cos, po lí ti cos e cul tu ra is que de -

vem ser le va dos em con si de ra ção. Por tan to, se as

pes so as não com pre en dem por que em de ter mi -

na do con tex to um fato acon te ce, não é pos sí vel

fa lar nada sig ni fi ca ti vo sobre qual é a dinâ mica

cultural e social do islã.
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O diá lo go in ter-re li gi o so e a cons ciên cia hu ma na uni ver sal                              51

Por Mo i sés Sbar de lot to e Pa tri cia Fa chin

Tra du ção Ben no Dis chin ger

Para o teó lo go Cla u de Gef fré, o diá lo go in -

ter-re li gi o so não con du zi rá ao re la ti vis mo se as re -

li giões fo rem fiéis às suas iden ti da des.

As três gran des re li giões mo no te ís tas são por -

ta do ras de uma men sa gem mu i to im por tan te para 

o fu tu ro da hu ma ni da de, de fen de o teó lo go fran -

cês Cla u de Gef fré. Em en tre vis ta con ce di da, por

e-mail, à IHU On-Line, Gef fré afir ma que o diá lo -

go in ter-re li gi o so de ve ria ser fa ci li ta do “já que as

três re li giões mo no te ís tas con fes sam um Deus cri a -

dor, Se nhor do uni ver so, e pro me tem a todo o ser

hu ma no uma sal va ção eter na após a mor te”.

Re cep ti vo à ide ia do teó lo go suíço Hans

Küng, Gef fré apon ta a pro pos ta de uma éti ca glo -

bal “no sen ti do de que o diá lo go in ter-re li gi o so

deve to mar em con ta este in ter lo cu tor que é o hu -

ma nis mo se cu lar, ou ain da o con sen so da cons -

ciên cia hu ma na uni ver sal”. E en fa ti za: “É de se já -

vel que o fu tu ro do diá lo go in ter-re li gi o so es te ja

sob o sig no de uma in ter pe la ção re cí pro ca das mo -

ra is re li gi o sas e das éti cas se cu la res”. Para que o

ver da de i ro diá lo go acon te ça, sem que as re li giões

per cam sua iden ti da de par ti cu lar, Gef fré acon se -

lha: “Elas de vem, em pri me i ro lu gar, vi sar me lhor

ao co nhe ci men to das gran des re li giões do Ori en te

e com pre en der que elas não são uni ca men te re li -

giões da ima nên cia.” E con ti nua: “Há re li giões sem 

Deus que, no en tan to, têm o sen ti do da trans cen -

dên cia. E é jus ta men te por que elas têm um agu do

sen ti do da trans cen dên cia que elas que rem ul tra -

pas sar a de ter mi na ção de um deus pes so al”.

Cla u de Gef fré re si de em Pa ris e é au tor de al -

guns dos mais im por tan tes tex tos so bre os efe i tos

do plu ra lis mo re li gi o so, além de ser mem bro do

Co mi tê Ci en tí fi co da re vis ta in ter na ci o nal de Te o -

lo gia Con ci li um. Por mais de 20 anos, foi pro fes -

sor de Te o lo gia Dog má ti ca em Le Sa ul cho ir e ain -

da le ci o nou Her me nêu ti ca Te o ló gi ca e Te o lo gia

das Re li giões no Insti tut Cat ho li que de Pa ris. Em

1996, foi ele i to di re tor da Éco le Bi bli que de Je ru -

sa lém. Com Ré gis De bray, pu bli cou o li vro Avec

ou sans Dieu? Le phi lo sop he et el théo lo gi en (Pa -

ris: Ba yard, 2006). Pu bli cou tam bém De Ba bel à

Pen te cô te. Essa is de thé o lo gie in ter re li gi e u se (Pa -

ris: Cerf, 2006).

Con fi ra a entrevista.

IHU On-Line – Como o se nhor con ce be a in -

cul tu ra ção do juda ís mo, do cris ti a nis mo e

do islã no mun do, num mo men to de glo ba li -

za ção e de fron te i ras sem pre mais aber tas?

Cla u de Gef fré – A in cul tu ra ção de cada um dos

três mo no te ís mos le van ta pro ble mas es pe cí fi cos.

Mas, na épo ca da glo ba li za ção do mun do e de um 

plu ra lis mo re li gi o so e cul tu ral cada vez ma i or, é

pre ci so in sis tir na res pon sa bi li da de his tó ri ca co -

mum dos três mo no te ís mos ante a co mu ni da de

mun di al. A des pe i to de sua pró pria sin gu la ri da de,

os três mo no te ís mos são por ta do res de uma men -

sa gem mu i to im por tan te para o fu tu ro da hu ma ni -

da de, a sa ber, o en si na men to da Tora, isto é, a im -

pos si bi li da de de dis so ci ar o amor de Deus e o

amor do pró xi mo.

IHU On-Line – Em al guns de seus tex tos, o

se nhor diz que “o Cris to é uni ver sal, mas o

55

51 Entre vis ta pu bli ca da na re vis ta IHU On-Line 302 de 03-08-2009.



cris ti a nis mo não o é”. O que sig ni fi ca isso

na épo ca do plu ra lis mo re li gi o so?

Cla u de Gef fré – Eu ja ma is dis se que o cris ti a nis -

mo não é uni ver sal. Eu digo sim ples men te que

não é pre ci so atri bu ir-lhe, como re li gião his tó ri ca,

uma uni ver sa li da de que não per ten ce se não ao

Cris to que, como even to tran sis tó ri co, con ci lia

nele o ab so lu ta men te uni ver sal e o ab so lu ta men te 

con cre to. Isso quer di zer que não con vém ab so lu -

ti zar o cris ti a nis mo como se ele to ta li zas se to dos os 

va lo res re li gi o sos das ou tras re li giões. Além dis so,

po dem-se en con trar, nas ou tras tra di ções re li gi o -

sas, cer tos ger mes de ver da de, de bon da de e de

san ti da de que têm um elo se cre to com o mis té rio

do Cris to que do mi na toda a his tó ria hu ma na des -

de seu co me ço.

IHU On-Line – Se gun do sua opi nião, qua is

são as prin ci pa is ques tões te o ló gi cas que

di fi cul tam o diá lo go en tre o cris ti a nis mo e

o juda ís mo, o cris ti a nis mo e o islã? E qua is

são as prin ci pa is ques tões his tó ri cas que

ge ram di fi cul da des para este diá lo go?

Cla u de Gef fré – É im pos sí vel dis so ci ar as ques -

tões te o ló gi cas das ques tões his tó ri cas. Em prin cí -

pio, o diá lo go de ve ria ser fa ci li ta do, já que as três

re li giões mo no te ís tas con fes sam um Deus cri a dor, 

Se nhor do uni ver so e pro me tem a todo ser hu ma -

no uma sal va ção eter na após a mor te. Nós ado ra -

mos o mes mo Deus, como di zia João Pa u lo II52,

mas a his tó ria tes te mu nha lu tas fra tri ci das en tre os 

fi lhos de Abraão53. Ju de us, cris tãos e mu çul ma nos 

re i vin di cam uma pa la vra de Deus di fe ren te, com

base em tex tos fun da men ta is di fe ren tes: a Bí blia

he bra i ca, o Novo Tes ta men to, o Co rão. O diá lo go 

en tre ju de us e cris tãos é di fí cil por que os ju de us

sem pre es pe ram a vin da do Mes si as, en quan to os

cris tãos iden ti fi cam Je sus Cris to como o Mes si as

es pe ra do. Mas o sé cu lo XX ina u gu ra uma nova

era na re la ção en tre o juda ís mo e o cris ti a nis mo.

Por oca sião do trá gi co even to da Sho ah54 (ho lo -

ca us to), a Igre ja fez um ato de ar re pen di men to pe -

las di ver sas for mas de um an ti ju da ís mo que tem

po di do fa vo re cer no de cur so dos sé cu los um an -

tis se mi tis mo do qual Aus chwitz foi a ex pres são

mais ex tre ma. E o con cí lio Va ti ca no II55 to mou

suas dis tân ci as di an te de uma fal sa te o lo gia cris tã

do juda ís mo, a da subs ti tu i ção, se gun do a qual a

Igre ja subs ti tui Isra el. As pro mes sas de Deus ao

povo ju da i co são fe i tas sem ar re pen di men to e é

pre ci so fa lar de um cum pri men to do juda ís mo

pelo cris ti a nis mo que res pe i te a ir re du ti bi li da de do 

povo ele i to. Há um face a face da Igre ja e de Isra el

e uma emu la ção re cí pro ca en tre am bos até o ad -

ven to do Re i no de Deus.

IHU On-Line – O que sig ni fi cam, para o diá -

lo go is la mo-cris tão, as pro po si ções dos mu -

çul ma nos que apre sen tam Je sus como pro -

fe ta, mís ti co e san to? Isso con tri bui para
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52 Papa João Pa u lo II (1920-2005): foi o Sumo Pon tí fi ce da Igre ja Ca tó li ca, Apos tó li ca, Ro ma na de 16 de ou tu bro de 1978 até
2005 e su ce deu ao Papa João Pa u lo I, tor nan do-se o pri me i ro Papa não ita li a no em 450 anos. (Nota da IHU On-Line)

53 Abraão: per so na gem bí bli co ci ta do no Li vro do Gê ne sis com o qual se de sen vol ve ram três das ma i o res ver ten tes re li gi o sa da
hu ma ni da de: ju da ís mo, cris ti a nis mo e is la mis mo. Se gun do a Bí blia, a mais pro vá vel pro ce dên cia de Abraão se ria a ci da de de
Ur dos cal de us, si tu a da no sul da Me so po tâ mia, onde seus ir mãos tam bém te ri am nas ci do. (Nota da IHU On-Line)

54 Shoá: na lín gua ií di che (di a le to do ale mão fa la do por ju de us oci den ta is) sig ni fi ca ca la mi da de, e é o ter mo des te idi o ma para
de sig nar o ho lo ca us to. É uti li za do por mu i tos ju de us e por um nú me ro cres cen te de cris tãos, de vi do ao des con for to te o ló gi co
com o sig ni fi ca do li te ral da pa la vra Ho lo ca us to. (Nota da IHU On-Line)

55 Con cí lio Va ti ca no II: con vo ca do no dia 11-11-1962 pelo Papa João XXIII. Ocor re ram qua tro ses sões, uma em cada ano.
Seu en cer ra men to deu-se a 8-12-1965, pelo Papa Pa u lo VI. A re vi são pro pos ta por este Con cí lio es ta va cen tra da na vi são da
Igre ja como uma con gre ga ção de fé, subs ti tu in do a con cep ção hi e rár qui ca do Con cí lio an te ri or, que de cla ra ra a in fa li bi li da de
pa pal. As trans for ma ções que in tro du ziu fo ram no sen ti do da de mo cra ti za ção dos ri tos, como a mis sa re za da em ver ná cu lo,
apro xi man do a Igre ja dos fiéis dos di fe ren tes pa í ses. Este Con cí lio en con trou re sis tên cia dos se to res con ser va do res da Igre ja,
de fen so res da hi e rar quia e do dog ma es tri to, e seus fru tos fo ram, aos pou cos, es va zi a dos, re tor nan do a Igre ja à es tru tu ra rí gi da
pre co ni za da pelo Con cí lio Va ti ca no. O IHU pro mo veu, de 11 de agos to a 11 de no vem bro de 2005, o Ci clo de Estu dos Con cí lio 
Va ti ca no II – mar cos, tra je tó ri as e pers pec ti vas. Con fi ra, tam bém, a edi ção 157 da IHU On-Line, de 26-09-2005, in ti tu la da Há
lu gar para a Igre ja na so ci e da de con tem po râ nea? Ga u di um et Spes: 40 anos, dis po ní vel para down lo ad na pá gi na ele trô ni ca
do IHU, www.uni si nos.br/ihu. Ain da so bre o tema, a IHU On-Line pro du ziu a edi ção 297, Karl Rah ner e a rup tu ra do Va ti ca no II,
de 15-6-2009, dis po ní vel no link (http://www.uni si nos.br/ihu on li ne/in dex.php?op ti on=com_tema_capa&Ite mid=23). (Nota
da IHU On-Line)



uma apro xi ma ção e um diá lo go ou gera

di fi cul da des?

Cla u de Gef fré – O pró prio Co rão tes te mu nha

um res pe i to mu i to gran de pelo pro fe ta Je sus.

Embo ra re cu se ab so lu ta men te con fes sá-lo como

Fi lho de Deus, ele é, como diz a tra di ção, o selo da 

san ti da de56, na me di da em que seu nas ci men to

vir gi nal em Ma ria ma ni fes ta que ele pro ce de di re -

ta men te do Espí ri to de Deus. Nes se sen ti do, ele é

ma i or que o pro fe ta Ma o mé, em bo ra ele não seja

o úl ti mo dos pro fe tas. É o pri vi lé gio de Ma o mé ser

o selo da pro fe cia, aque le que cum pre as pro fe ci as 

de Abraão, Mo i sés e Je sus. O diá lo go en tre o cris -

ti a nis mo e o islã se tor na mu i to di fí cil no pla no te o -

ló gi co, na me di da em que o islã re cu sa os dog mas

fun da men ta is do cris ti a nis mo, o mis té rio tri ni tá rio

e o mis té rio da en car na ção. Mas pode-se es pe rar

mu i to de cer tos tra ba lhos his tó ri cos so bre as fon -

tes do Co rão re la ti vas ao cris ti a nis mo que o pro fe -

ta Ma o mé pôde co nhe cer. Por que tal des co nhe ci -

men to da fi li a ção di vi na de Je sus, que é sem pre

en ten di da num sen ti do car nal, e en tão tal ca ri ca -

tu ra da Trin da de onde é Deus o Pai que gera um

fi lho no seio de Ma ria? Mas, ao mes mo tem po, é

ver da de que a pro fe cia is lâ mi ca tem um pa pel de

aler ta dor con tra uma com pre en são in su fi ci en te da 

Trin da de, que im pli ca ria ofen sa à uni ci da de ab so -

lu ta de Deus.

IHU On-Line – Que mu dan ças o se nhor

apon ta para que as re li giões mo no te ís tas

pra ti quem ver da de i ra men te o diá lo go in -

ter-re li gi o so, sem per der sua iden ti da de?

Cla u de Gef fré – Elas de vem, em pri me i ro lu gar,

vi sar me lhor ao co nhe ci men to das gran des re li -

giões do Ori en te e com pre en der que elas não são

uni ca men te re li giões da ima nên cia. Há re li giões

sem Deus que, no en tan to, têm o sen ti do da trans -

cen dên cia. E é jus ta men te por que elas têm um

agu do sen ti do da trans cen dên cia que que rem ul -

tra pas sar a de ter mi na ção de um Deus pes so al.

Elas nos aju dam a pro cu rar um Deus sem pre ma i or

e a su pe rar a re pre sen ta ção an tro po mor fa de um

diá lo go en tre a cons ciên cia hu ma na e Deus. Em

se gun do lu gar, as re li giões mo no te ís tas são ten ta -

das a ido la trar sua pró pria ver da de por que são

fun da das na pró pria Pa la vra de Deus. Elas cor rem,

en tão, o ris co de se tor nar in to le ran tes e mes mo fa -

ná ti cas. O ju da ís mo é sem pre ten ta do a cair no ex -

clu si vis mo. E, his to ri ca men te, o cris ti a nis mo e o islã 

ti ve ram uma pre ten são he ge mô ni ca ante as ou tras

re li giões. Na era do plu ra lis mo re li gi o so, o diá lo go

en tre as re li giões não con duz ao re la ti vis mo se cada 

re li gião for fiel à sua pró pria iden ti da de. Sem res pe i -

to por sua pró pria iden ti da de, não ha ve rá ver da de i -

ro diá lo go, mas con sen sos po li dos. É pre ci sa men te

na con fron ta ção com o ou tro que eu re in ter pre to

mi nha pró pria iden ti da de. Des cu bro, en tão, que

mi nha pró pria ver da de não é ne ces sa ri a men te ex -

clu si va, nem mes mo in clu si va de ou tras ver da des

re li gi o sas: ela é sin gu lar. Como cren te, pos so re ce -

ber uma ver da de re ve la da como uma ver da de ab -

so lu ta. Mas, mi nha con cep ção hu ma na des ta ver -

da de é sem pre par ci al e re la ti va, se gun do as res -

pec ti vas épo cas da his tó ria.

IHU On-Line – Qu a is são os prin cí pi os que

de vem re gu lar o diá lo go in ter-re li gi o so

numa so ci e da de pós-me ta fí si ca? Ain da há

es pa ço para as re li giões nas so ci e da des ul -

tra mo der nas? Se sim, qual o pa pel das re li -

giões nes ta nova era?

Cla u de Gef fré – Eu não sei mu i to bem o que é

pre ci so en ten der por so ci e da de pós-me ta fí si ca.

Mas cons ta to que o pro je to de uma so ci e da de se -

cu la ri za da ima nen te a ela mes ma co in ci de com

uma ló gi ca to ta li tá ria. O Esta do mo der no, des car -

tan do as le gi ti ma ções re li gi o sas, ti nha a am bi ção

de as se gu rar uma exis tên cia so ci al pa ci fi ca da.

Ora, não so men te o Esta do não eli mi na as fra tu ras 

so ci a is, mas ele gera mu i tas ve zes a mo ro si da de

ou ain da o que al guns de sig nam como “a era do

va zio”. É, pois, mu i to im por tan te dis tin guir o Esta -

do como so ci e da de po lí ti ca e a na ção como co -

mu ni da de mo ral que faz ape lo a uma his tó ria fun -

da da em va lo res co muns, em sím bo los re li gi o sos,

ou não. Há, pois, lu gar nas so ci e da des mo der nas

para uma al te ri da de, uma trans cen dên cia que

fa vo re ce o elo so ci al e es ti mu la a mar cha em

fren te do gru po so ci al. Tor nou-se cor ren te di zer

que a che ga da da mo der ni da de e da pós-mo -

der ni da de co in ci de com o fim da re li gião, so bre -
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56 No ori gi nal, em fran cês, a ex pres são uti li za da pelo en tre vis ta do é sce au de la sa in te té. (Nota da IHU On-Line)



tu do no Oci den te. Um pen sa dor fran cês como

Mar cel Ga u chet57 pôde es cre ver que o cris ti a nis -

mo é “a religião de uma sa í da da re li gião”. Mas,

ele não con fun de o fim da fun ção so ci al da re li -

gião cris tã com o fim do cris ti a nis mo como re li -

gião vi vi da, como uto pia mo bi li za do ra, como

tes te mu nho pro fé ti co em fa vor de ou tro mun do

pos sí vel. É por que o cris ti a nis mo é a re li gião da

sa í da da re li gião, com pre en di da como ali e na ção

da au to no mia hu ma na e como uti li da de so ci al,

que o cris ti a nis mo pode en car nar uma das fi gu -

ras pos sí ve is do fu tu ro da re li gião.

IHU On-Line – Que tipo de éti ca o se nhor re -

co nhe ce nos gran des mo no te ís mos con tem -

po râ ne os? Po dem as re li giões con tri bu ir

para a pro pos ta de Hans Küng de uma éti ca

mun di al? Em caso afir ma ti vo, que es pé cie

de éti ca é pos sí vel e de se já vel?

Cla u de Gef fré – Os três mo no te ís mos con ti nu am 

sen do os tes te mu nhos de um te sou ro mo ral ca pi -

tal para a co mu ni da de mun di al, a sa ber, o con te ú -

do do De cá lo go. Além dis so, a De cla ra ção Uni -

ver sal dos Di re i tos do Ho mem se re fe re a este et hos 

da re li gião de Isra el. Mas, é ver da de que a afir ma -

ção dos di re i tos do ho mem é uma con quis ta da

cons ciên cia hu ma na na re i vin di ca ção de sua au -

to no mia di an te de toda he te ro no mia re li gi o sa. E é 

por isso que ela en tra em con fli to, não so men te

com a au to ri da de da Igre ja, mas com a do pró prio

Deus. Hoje em dia, é a pró pria Igre ja que quer de -

fen der e pro mo ver os di re i tos do ho mem, em

par ti cu lar a li ber da de de cons ciên cia e a li ber da -

de re li gi o sa. Hans Küng58 tem ra zão em pro por

uma éti ca glo bal no sen ti do de que o diá lo go in -

ter-re li gi o so deve to mar em con ta este in ter lo cu -

tor que é o hu ma nis mo se cu lar, ou ain da o con -

sen so da cons ciên cia hu ma na uni ver sal. É, pois,

de se já vel que o fu tu ro do diá lo go in ter-re li gi o so

es te ja sob o sig no de uma in ter pe la ção re cí pro ca

das mo ra is re li gi o sas e das éti cas se cu la res. Con -

cre ta men te, isso quer di zer que to das as re li giões

de vem re in ter pre tar seus tex tos fun da do res e suas

tra di ções em fun ção das as pi ra ções fun da men ta is

da cons ciên cia hu ma na em ma té ria de di re i tos e

de li ber da des. Elas cor rem o ris co de pe re cer se

seus en si na men tos e suas prá ti cas es ti ve rem em

con fli to com o con sen so da cons ciên cia hu ma na

uni ver sal. Inver sa men te, o hu ma nis mo se cu lar

deve fi car à es cu ta do te sou ro éti co do qual dão

tes te mu nho as tra di ções re li gi o sas. Alguns acre di -

tam vo lun ta ri a men te que a nova re li gião dos di re i -

tos do ho mem vai pro gres si va men te to mar o lu gar 

das re li giões. Isso se ria um erro fa tal para o fu tu ro

da hu ma ni da de. O cru el sé cu lo XX nos de mons -

trou a trá gi ca fra gi li da de da cons ciên cia hu ma na

de i xa da a si mes ma e que pode le gi ti mar os pi o res

cri mes con tra a dig ni da de da pes soa hu ma na. Nós 

sa be mos me lhor o que é in to le rá vel, por que de su -

ma no. E, para o fu tu ro, a vo ca ção das gran des re -

li giões do mun do é a de nos aju dar a de ci fra o que

é o hu ma no au tên ti co.
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57 Mar cel Ga u chet: fi ló so fo fran cês, que, com Luc Ferry, é au tor do li vro O re li gi o so após a re li gião (Pa ris: Gras set. 2004).
Escre veu Le dé sen chan te ment du mon de (Pa ris: Gal li mard. 1985), La con di ti on his to ri que (Pa ris: Stock, 2003) e Un mon de
dé sen chan té? (Pa ris: L’a te li er. 2004). Con fi ra, no sí tio do IHU o se guin te ma te ri al: Os di re i tos in di vi du a is pa ra li sam a de mo cra -
cia, pu bli ca do em 20-02-2008, Esta mos num mo men to tan to de in ven ção re li gi o sa como de sa í da da re li gião, en tre vis ta com
Mar cel Ga u chet, em 09-02-2008, e A Fran ça é um país pro fun da men te de pri mi do, pu bli ca do em 23-04-2007. Con fi ra nes ta
edi ção uma en tre vis ta ex clu si va com ele. (Nota da IHU On-Line)

58 Hans Küng (1928): teó lo go su í ço, pa dre ca tó li co des de 1954. Foi pro fes sor na Uni ver si da de de Tü bin gen, onde tam bém di ri -
giu o Insti tu to de Pes qui sa Ecu mê ni ca. Foi con sul tor te o ló gi co do Con cí lio Va ti ca no II. Des ta cou-se por ter ques ti o na do as dou -
tri nas tra di ci o na is e a in fa li bi li da de do Papa. O Va ti ca no pro i biu-o de atu ar como teó lo go em 1979. Nes sa épo ca, foi no me a do
para a ca de i ra de Te o lo gia Ecu mê ni ca. Atu al men te, man tém boas re la ções com a Igre ja e é pre si den te da Fun da ção de Éti ca
Mun di al, em Tü bin gen. Um es cri tó rio da Fun da ção de Éti ca Mun di al fun ci o na den tro do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos des de o
se gun do se mes tre do ano pas sa do. Küng de di ca-se, atu al men te, ao es tu do das gran des re li giões, sen do au tor de obras, como 
A Igre ja Ca tó li ca, pu bli ca da pela edi to ra Obje ti va e Re li giões do Mun do: em Bus ca dos Pon tos Co muns, pela edi to ra Ve rus. De
21 a 26 de ou tu bro de 2007 acon te ceu o Ci clo de Con fe rên ci as com Hans Küng – Ciên cia e fé – por uma éti ca mun di al,
com a pre sen ça de Hans Küng, re a li za do no cam pus da Uni si nos e da UFPR, bem como no Go et he-Insti tut Por to Ale gre, na
Uni ver si da de Ca tó li ca de Bra sí lia, na Uni ver si da de Cân di do Men des do Rio de Ja ne i ro e na Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de
Fora – UFMG. Um dos ob je ti vos do even to foi di fun dir no Bra sil a pro pos ta e atu a is re sul ta dos do Pro je to de Éti ca Mun di al.
Con fi ra no site do IHU (www.ihu.uni si nos.br), a edi ção 240 da re vis ta IHU On-Line, de 22-10-2007, in ti tu la da Pro je to de Éti ca
Mun di al. Um de ba te. (Nota da IHU On-Line)



A dig ni da de hu ma na em pri me i ro pla no,

a base da mo ral do Wel tet hos                 59

Entre vis ta com Hans Küng

“No Ethos Mun di al – tan to no que se re fe re

aos di re i tos hu ma nos como tam bém aos de ve res

hu ma nos – a dig ni da de hu ma na está em pri me i ro

pla no; ela é a base da mo ral”, ex pli ca seu au tor, o

re no ma do teó lo go suíço Hans Küng, que pro fe riu, 

na Uni si nos, a con fe rên cia “As re li giões mun di a is

e a Éti ca glo bal”. Se gun do Küng, o pro je to da éti -

ca glo bal “não é uma te o ria ou ide o lo gia, mas

uma prá xis, no sen ti do de pos si bi li tar a prá ti ca

con vi vên cia das pes so as hu ma nas na fa mí lia, na

es co la, na co mu ni da de, numa ci da de, numa na -

ção e tam bém na co mu ni da de das na ções”. Con -

fi ra a ín te gra da en tre vis ta ex clu si va que Küng

con ce deu, por ema il, à IHU On-Line.

Teó lo go ca tó li co, Küng vive des de 1967 em

Tü bin gen, onde le ci o na na Uni ver si da de. Por suas 

po si ções fir mes di an te de Roma, so freu du ras re -

pre sá li as, que, em 1979, cul mi na ram na cas sa ção

de sua au to ri za ção ca nô ni ca para le ci o nar Te o lo -

gia em ins ti tu i ção su pe ri or ca tó li ca. Küng ti nha ta -

ma nho pres tí gio in te lec tu al na épo ca que a Uni -

ver si da de, para que o pro fes sor e sua equi pe de

pes qui sa do res pu des sem con ti nu ar atu an do, cri ou

o Insti tu to de Pes qui sas Ecu mê ni cas, como uni da -

de au tô no ma em re la ção à Fa cul da de de Te o lo gia 

Ca tó li ca. Em 1990, ao en cer rar sua car re i ra na

Uni ver si da de, Hans Küng lan çou o Pro je to de Éti -

ca Mun di al. Em se tem bro de 2005, o papa Ben to

XVI sur pre en deu a opi nião pú bli ca mun di al ao re -

ce ber Küng para uma lon ga con ver sa ami gá vel na

re si dên cia de Cas tel Gan dol fo.

Tam bém no Bra sil a obra de Küng, Pro je to

de Éti ca Mun di al. Uma mo ral ecu mê ni ca em vis ta

da so bre vi vên cia hu ma na (São Pa u lo: Pa u li nas,

1992) foi mar co fun da dor de uma dis cus são que,

pela pre mên cia dos fa tos, fru ti fi cou ra pi da men te e 

con ti nua a an ga ri ar apo io. Se guiu-lhe a pu bli ca -

ção de Uma éti ca glo bal para a po lí ti ca e a eco no -

mia mun di a is (Pe tró po lis: Vo zes, 1999). A obra

mais re cen te de Hans Küng, tra du zi da para o por -

tu guês é O prin cí pio de to das as co i sas. Ciên ci as

Na tu ra is e Re li gião (Pe tró po lis: Vo zes, 2007).

Con fi ra a entrevista.

IHU On-Line – Como se si tua o Pro je to da

Éti ca Mun di al ante a dis cus são en tre o ab -

so lu tis mo da ver da de e o re la ti vis mo?

Hans Küng – O Pro je to de uma Éti ca Mun di al

(Wel tet hos) não toma po si ção em abs tra to ante

tais ques tões teó ri cas. No Pro je to de uma Éti ca

Mun di al, não se tra ta de uma te o ria ou ide o lo gia,

po rém de uma prá xis, no sen ti do de pos si bi li tar a

prá ti ca con vi vên cia dos ho mens na fa mí lia, na es -

co la, na co mu ni da de, numa ci da de, numa na ção

e tam bém na co mu ni da de das na ções. Não se tra -

ta, por tan to, da ques tão da ver da de em si, po rém

de pa drões, va lo res e pos tu ras éti cas bem con cre -

tas e ele men ta res, que po dem e de vem ser ex pres -

sas por to dos os hu ma nos da mais di ver si fi ca da

ori en ta ção es pi ri tu al e da mais di ver si fi ca da re li -

gião e fi lo so fia.

IHU On-Line – Por tan to, ne nhu ma “di ta du -

ra do re la ti vis mo”?

Hans Küng – Não, já é bem cla ro que o Pro je to

de Éti ca Mun di al não cul tua um re la ti vis mo ab so -
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59 Entre vis ta pu bli ca da na re vis ta IHU On-Line 240 de 22-10-2007.



lu to, no qual any thing goes. Tam bém é um fato de 

que a imen sa ma i o ria dos hu ma nos não está dis -

pos ta a ace i tar, sem mais, por exem plo, o as sas si -

na to de ino cen tes, o abu so de cri an ças e de mu -

lhe res ou a men ti ra de go ver nan tes.

Nes te sen ti do, há re al men te nor mas cons tan -

tes. Mas es tas nor mas de vem sem pre ser re a li za -

das numa si tu a ção con cre ta e es sas si tu a ções po -

dem ser mu i to di ver sas. E, quan do o papa se que i -

xa com ra zão de uma “di ta du ra do re la ti vis mo”,

deve-se, de ou tra par te, acen tu ar que ou tras tan -

tas pes so as las ti mam uma di ta du ra do ab so lu tis -

mo: que al guém quer sa ber, so zi nho no mun do, o

que é “a ver da de”, por exem plo, em ques tões de

re gu la ção de nas ci men tos, abor to, tec no lo gia ge -

né ti ca, aju da a mo ri bun dos e as sim por di an te.

Nós não ne ces si ta mos nem de uma di ta du ra do

re la ti vis mo, nem de uma di ta du ra do absolutismo.

IHU On-Line – Qu a is são as ma i o res di fi cul -

da des para que as qua tro di re tri zes60 do

Pro je to23 se in si ram no mo de lo da ho di er -

na so ci e da de oci den tal?

Hans Küng – Tra ta-se, de um lado, dos li ber ti nos 

que não ace i tam ne nhu ma nor ma mo ral para si,

que uti li zam qual quer pró xi mo ape nas como meio 

para um fim e, quan do vem ao caso, dele abu sam

ir re fre a da men te. Há go ver nan tes que com men ti -

ras con du zem po vos in te i ros à guer ra, ou Chi ef

Exe cu ti ve Offi cers (CEO’s), que, com seus ba lan -

ce tes fal si fi ca dos, en ga nam mi lhões ou bi lhões de

pes so as. Os gran des es cân da los que vi ven ci a mos

na po lí ti ca, na eco no mia e mes mo na ciên cia im -

pe li ram mu i tas pes so as à cons ta ta ção de que nem

tudo pode ser per mi ti do, mas que as an ti quís si mas 

nor mas como “não ma tar”, “não fur tar”, “não le -

van tar fal so tes te mu nho”, “não abu sar da se xu a li -

da de” va lem para as pes so as de to das as cul tu ras

e de to das as ca ma das so ci a is.

IHU On-Line – Então, é só o li ber ti nis mo que 

pre ju di ca a re cep ção do Ethos mun di al?

Hans Küng – Não, tam bém a pre ju di ca um ri go -

ris mo que iden ti fi ca ime di a ta men te qual quer nor -

ma mo ral com exi gên ci as ri go ro sas bem con cre -

tas, como as da dou tri na mo ral ca tó li co-ro ma na

tra di ci o na lis ta. Mu i tas pes so as re je i tam a au to ri -

da de mo ral da Igre ja ca tó li ca por que dela se abu -

sou de ma si a da men te para to das as pos sí ve is pres -

cri ções con cre tas, tan to na mo ral se xu al como

tam bém na dis ci pli na ecle siás ti ca.

IHU On-Line – É pos sí vel uma Éti ca Mun di al,

mes mo “mi ni ma lis ta”, sem que se pres su -

po nha um nú cleo de or dem na tu ral, como o

di re i to na tu ral ou a te o lo gia na tu ral?

Hans Küng – O Pro je to de uma Éti ca Mun di al

atua mais em pi ri ca men te, en quan to se ques ti o na

as tra di ções re li gi o sas e fi lo só fi cas da hu ma ni da de 

so bre es ses cri té ri os bá si cos e se vê que fe liz men te

eles são con fir ma dos por toda par te. O tra di ci o nal

di re i to na tu ral é pou co apro pri a do para isso: é

ver da de que ele tem atrás de si uma gran de tra di -

ção gre co-es co lás ti ca, mas pa de ce há tem po sob

dois per cal ços: 1. Ele é en ca ra do de ma ne i ra de -

ma si a do es tá ti ca e não faz jus ao cons tan te de sen -

vol vi men to ul te ri or, tam bém da mo ral. 2. Abu -

sou-se dele com fre quên cia, para, por exem plo,

em ques tões da mo ral so ci al e se xu al, fi xar de ter -

mi na das nor mas que se de sen vol ve ram his to ri ca -

men te como sen do de di re i to na tu ral. Aci ma de

tudo, foi pre ju di ci al que se te nha es tig ma ti za do

como imo ral qual quer meio an ti con cep ci o nal,

por que se ria con tra na tu ram. Uma éti ca con tem -

po râ nea qua se não fala da na tu re za, po rém da

pes soa ou do in di ví duo hu ma no. Por isso, no

Ethos mun di al – tan to no que se re fe re aos di re i tos 

hu ma nos como tam bém aos de ve res hu ma nos – a 

dig ni da de hu ma na está em pri me i ro pla no; ela é a 

base da mo ral.

IHU On-Line – Que sen ti do po dem man ter

es sas qua tro di re tri zes se de las for ti ra da a

fun da men ta ção cul tu ral e/ou re li gi o sa?

Hans Küng – Como são fun da men ta das as nor -

mas ele men ta res da hu ma ni da de é uma ques tão

se cun dá ria. Elas po dem ser fun da men ta das por

uma re li gião ou por de ter mi na da fi lo so fia ou tam -
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60 As qua tro di re tri zes, so le ne men te pro cla ma das em 1993 no Par la men to das Re li giões Mun di a is, são: Não vi o lên cia e res pe i to
por toda for ma de vida; So li da ri e da de e or dem eco nô mi ca jus ta; To le rân cia e le al da de de vida; e Igual da de de di re i tos e en tre
os se xos. (Nota da IHU On-Line)



bém de ma ne i ra prag má ti co-hu ma nis ta. Para po -

der con vi ver de ma ne i ra prá ti ca, é pre ci so uni fi -

car-se em re la ção às pró pri as nor mas, po rém não

em re la ção à sua fun da men ta ção.

IHU On-Line – Como di a lo gam o Pro je to da

Éti ca Mun di al e a de mo cra cia?

Hans Küng – O Pro je to da Éti ca Mun di al já pres -

su põe to das as di fe ren ças que de fato exis tem na

so ci e da de mun di al em pers pec ti va múl ti pla. Se ria

ilu só rio pen sar que po de ría mos eli mi ná-las to das.

Antes, é mais im por tan te que pes so as e gru pos

hu ma nos, que na ções e tam bém toda a so ci e da de 

hu ma na pos sam con vi ver pa ci fi ca men te, em bo ra

os in di ví du os e gru pos se di fe ren ci em uns dos ou -

tros por múl ti plas di fe ren ças. Um or de na men to

de mo crá ti co deve, para po der fun ci o nar, pres su -

por va lo res éti cos bá si cos que ele pró prio não

pode cri ar.
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O pa pel con tem po râ neo da re li gião                   61

Por Mo i sés Sbar de lot to e Pa tri cia Fa chin

Tra du ção Luís Mar cos San der

Para o teó lo go ale mão Karl-Jo sef Kus chel,

sem o cum pri men to dos dez man da men tos de

Deus, não ha ve rá con vi vên cia pa cí fi ca no mun do.

“Não há ne ces si da de de ‘ne go ci a ções’, e sim

de in ter câm bio de va lo res, e, aci ma de tudo, de

en si no re li gi o so, a fim de cons ci en ti zar as pes so as

de que elas com par ti lham uma ori gem co mum e

um des ti no co mum”, de fen de Karl-Jo sef Kus chel

ao co men tar a re la ção en tre as re li giões mo no te ís -

tas. Para o teó lo go, elas com par ti lham tra di ções e

têm mu i tos as pec tos em co mum, “não só em re la -

ção à éti ca, mas tam bém à Te o lo gia, em es pe ci al

sua cren ça em Deus cri a dor, man te ne dor e con su -

ma dor do ser hu ma no”.

Na en tre vis ta a se guir, con ce di da por e-mail

à IHU On-Line, Kus chel fri sa que, no mun do in -

te i ro, há “uma mes cla de fe nô me nos pós e pré-re -

li gi o sos”. Ele cita o se cu la ris mo, o hu ma nis mo, o

plu ra lis mo re li gi o so, lem bra o he do nis mo e fala

tam bém do “re tor no da re li gião” e do con ce i to

pós-se cu lar de Ha ber mas. Entre tan tas for mas de

se guir a Deus, ele lan ça o ques ti o na men to: “Será

que isso tam bém se apli ca à Áfri ca e à Ásia e a mu i -

tos pa í ses da Amé ri ca do Sul?” E com ple men ta:

“Se olhar mos para o mun do mu çul ma no, en con -

tra re mos com bi na ções pa ra do xa is, en vol ven do o

uso de tec no lo gi as ul tra mo der nas e uma ati tu de

de fun da men ta lis mos ul tra tra di ci o na is. Essas

combi na ções ines pe ra das, es sas mis tu ras sur -

pre en dentes de ele men tos he te ro gê ne os são tí pi -

cas do pa pel con tem po râ neo da re li gião”.

Karl-Jo sef Kus chel le ci o na Te o lo gia da Cul -

tu ra e do Diá lo go Inter-re li gi o so na Fa cul da de de

Te o lo gia Ca tó li ca da Uni ver si da de de Tü bin gen.

É vice-pre si den te da Fun da ção Wel tet hos (Fun da -

ção Éti ca Mun di al). É au tor de Je sus im Spi e gel

der Wel tli te ra tur. Eine Jahr hun dert bi lanz in Tex -

ten und Ein füh run gen (Ima gens de Je sus na li te ra -

tu re mun di al. Tex tos e in for ma ções in tro du tó ri as

para um sé cu lo em pers pec ti va) (Düs sel dorf,

1999), Jud, Christ und Mu sel mann ve re i nigt?

Les sings “Nat han der We i se” (Ju deu, cris tão e

mul çu ma no uni dos? “Natã, o sá bio”, de Les sing) 

(Düs sel dorf, 2004). Ele es cre veu o Ca der nos

Te o lo gia Pú bli ca nú me ro 28, in ti tu la do Fun da -

men ta ção atu al dos di re i tos hu ma nos en tre ju de us,

cris tãos e mu çul ma nos: aná li ses com pa ra ti vas en -

tre as re li giões e pro ble mas, e nú me ro 21, in ti tu la -

do Ben to XVI e Hans Küng: con tex to e pers pec ti -

vas do en con tro em Cas tel Gan dol fo.

Con fi ra a entrevista.

IHU On-Line – Em uma so ci e da de mo der na

(pós-mo der na ou até mes mo ul tra mo der na), 

como fica o pa pel da re li gião? Esta mos em

uma so ci e da de pós-re li gi o sa tam bém?

Karl-Jo sef Kus chel – Sua per gun ta exi ge uma

res pos ta que cor res pon da aos des do bra men tos

mu i to di fe ren tes que es tão ocor ren do em di fe ren -

tes con ti nen tes do mun do e em di fe ren tes áre as

den tro dos con ti nen tes. Nas gran des ci da des do

mun do in te i ro, te mos uma mes cla de fe nô me nos

pós e pré-re li gi o sos. Te mos se cu la ris mo e hu ma -

nis mo em vá ri os gra us e te mos plu ra lis mo re li gi o -

so. Te mos ain da a in fluên cia das igre jas tra di ci o -

na is e o flo res ci men to de no vas se i tas e mo vi men -
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tos re li gi o sos, es pe ci al men te no Bra sil. Após o

co lap so das ide o lo gi as tra di ci o na is, te mos mu i ta

de so ri en ta ção e he do nis mo e o que os so ció lo gos

da re li gião cha mam de re tor no da re li gião. O mais 

in flu en te fi ló so fo ale mão con tem po râ neo, Jür gen

Ha ber mas62, fa lou re cen te men te de uma so ci e da -

de pós-se cu lar em que nós (ao me nos no Oci den -

te) vi ve mos. Per gun to-me: será que isso tam bém

se apli ca à Áfri ca e à Ásia e a mu i tos pa í ses da

Amé ri ca do Sul? Se olhar mos para o mun do mu -

çul ma no, en con tra re mos com bi na ções pa ra do xa -

is, en vol ven do o uso de tec no lo gi as ul tra mo der -

nas e uma ati tu de de fun da men ta lis mos ul tra tra di -

ci o na is. Essas com bi na ções ines pe ra das, es sas

mis tu ras sur pre en den tes de ele men tos he te ro gê -

ne os são tí pi cas do pa pel con tem po râ neo da

re li gião.

IHU On-Line – O que o cris ti a nis mo tem de

es pe cí fi co ou “ine go ciá vel” em sua cons ti -

tu i ção in ter na que, sem isso, a re li gião se

des ca rac te ri za ria?

Karl-Jo sef Kus chel – O juda ís mo, o cris ti a nis -

mo e o islã es tão vin cu la dos des de o iní cio. Eles

com par ti lham en tre si tra di ções que não com par ti -

lham com re li giões de ori gem in di a na ou chi ne sa.

O Novo Tes ta men to não pode ser en ten di do sem

o le ga do da Bí blia He bra i ca e das tra di ções ra bí ni -

cas, e o Co rão, a re ve la ção de Deus para o mun do 

de fala ára be, vê-se si tu a do na li nha da re ve la ção

de Deus aos ju de us e aos cris tãos. O juda ís mo, o

cris ti a nis mo e o islã são, com ra zão, cha ma dos de

re li giões mo no te ís tas, pro fé ti cas e abraâ mi cas.

Para ro tu lar esta ca rac te rís ti ca dis tin ti va, falo de

um “ecu me nis mo abraâ mi co” en tre ju de us, cris -

tãos e mu çul ma nos. Como com par ti lham gran des 

tra di ções umas com as ou tras, es tas re li giões têm

mu i to em co mum, não só em re la ção à éti ca (os

Dez Man da men tos tam bém se en con tram no Co -

rão), mas tam bém à Te o lo gia, em es pe ci al sua

cren ça em Deus como cri a dor, man te ne dor e con -

su ma dor do ser hu ma no. Não há ne ces si da de de

ne go ci a ções, e sim de in ter câm bio de va lo res, e,

aci ma de tudo, de en si no re li gi o so, a fim de cons -

ci en ti zar as pes so as de que elas com par ti lham

uma ori gem e um des ti no co muns.

IHU On-Line – Qual a con tri bu i ção que as

re li giões mo no te ís tas po dem ofe re cer à hu -

ma ni da de nes se mo men to de cri se eco nô -

mi ca, po lí ti ca e eco ló gi ca?

Karl-Jo sef Kus chel – Em to das as três re li giões

mo no te ís tas, há pes so as que se dão con ta de que

a cren ça no mun do como cri a ção de Deus im pli ca

uma for te res pon sa bi li da de pela Ter ra. Caso se

leve a sé rio a cren ça de que o pla ne ta não é pro -

pri e da de do ser hu ma no, mas uma dá di va de

Deus, de i xa-se de li dar de ma ne i ra ir res pon sá vel

com os re cur sos des te mun do. Por ca u sa de sua

pro fun da con vic ção de que a Ter ra é uma dá di va

de Deus, os adep tos das três re li giões mo no te ís tas

de ve ri am ser a van guar da na pro te ção do pla ne ta

con tra a ex plo ra ção to tal.

IHU On-Line – É pos sí vel um diá lo go en tre

as di fe ren tes re li giões, sem que se des ca -

rac te ri zem ou se di gla di em? Qu a is as con -

di ções des te diá lo go?

Karl-Jo sef Kus chel – Vou co me çar fa lan do dos

li mi tes. O diá lo go in ter-re li gi o so não tem o ob je ti -

vo de dis sol ver a iden ti da de da re li gião da pes soa. 

As vá ri as re li giões têm re i vin di ca ções mú tu as a

res pe i to da ver da de. A Torá é de fi ni ti va men te o

cen tro do juda ís mo, as sim como o Co rão o é para

os mu çul ma nos, e a pes soa de Je sus Cris to, para

os cris tãos. Mas o re la ci o na men to com o ou tro

tem de par tir jus ta men te des se cen tro. Por ser cris -

tão, te nho in te res se nas ex pe riên ci as re li gi o sas do

ou tro. Estou in te res sa do e dis pos to a en ten der a

al te ri da de do ou tro, a apren der da ri que za de suas 

tra di ções. A mais pro fun da mo ti va ção para mim

como cris tão é a fir me cren ça de que todo ser hu -
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ma no é cri a do à ima gem de Deus e a re gra de

ouro en si na da por Je sus: “O que que res que fa -

çam a ti, faze-o tu aos ou tros”.

IHU On-Line – Como os 10 Man da men tos

de Deus re ce bi dos por Mo i sés per pas sam o

cristi a nis mo e as de ma is re li giões mo no -

te ís tas? Qual a sua va li da de e per ti nên cia

hoje, após mi lha res de anos após sua apre -

sen ta ção ao mun do?

Karl-Jo sef Kus chel – Nos sos le i to res e le i to ras

de ve ri am sa ber que man da men tos cru ci a is da tra -

di ção ju da i co-cris tão-mu çul ma na tam bém são

com par ti lha dos por adep tos de ou tras gran des re -

li giões, como o hin du ís mo, bu dis mo ou con fu ci o -

nis mo. Na de cla ra ção in ti tu la da Uma éti ca glo bal,

do Par la men to das Re li giões Mun di a is (Chi ca go,

1993), eles fo ram lis ta dos pela pri me i ra vez na his -

tó ria das re li giões: com pro mis so com uma cul tu ra

de não vi o lên cia e res pe i to pela vida (“Não ma ta -

rás”); com pro mis so com uma cul tu ra de so li da ri e -

da de e uma or dem eco nô mi ca jus ta (“Não fur ta -

rás”); com pro mis so com uma cul tu ra de to le rân -

cia e uma vida de ve ra ci da de (“Não men ti rás”);

com pro mis so com uma cul tu ra de di re i tos igua is e

de par ce ria en tre ho mens e mu lhe res (“Não adul -

te ra rás”). Sem es ses man da men tos bá si cos, não

ha ve rá con vi vên cia pa cí fi ca em ne nhu ma par te

do mun do. Vis to que o ser hu ma no – fa lan do do

pon to de vis ta éti co – não mu dou ao lon go de mi -

lha res de anos, os man da men tos mi le na res ain da 

são vá li dos.

IHU On-Line – Em li nhas ge ra is, que tipo de

éti ca o se nhor re co nhe ce nos gran des mo -

no te ís mos con tem po râ ne os?

Karl-Jo sef Kus chel – Uma éti ca que se gue a ob -

ser va ção de que não ha ve rá paz mun di al sem jus -

ti ça mun di al.
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Te mas dos Ca der nos IHU em for ma ção

Nº 01 – Po pu lis mo e Tra ba lhis mo: Ge tú lio Var gas e Le o nel Bri zo la

Nº 02 – Emma nu el Kant: Ra zão, li ber da de, ló gi ca e éti ca

Nº 03 – Max We ber: A éti ca pro tes tan te e o “es pí ri to” do ca pi ta lis mo

Nº 04 – Di ta du ra – 1964: A Me mó ria do Re gi me Mi li tar

Nº 05 – A cri se da so ci e da de do tra ba lho

Nº 06 – Fí si ca: Evo lu ção, au to-organização, sis te mas e caos

Nº 07 – So ci e da de Sus ten tá vel

Nº 08 – Te o lo gia Pú bli ca

Nº 09 – Po lí ti ca eco nô mi ca. É pos sí vel mu dá-la?

Nº 10 – Soft wa re li vre, blogs e TV di gi tal: E o que tudo isso tem a ver com sua vida

Nº 11 – Ida de Mé dia e Ci ne ma

Nº 12 – Mar tin He i deg ger: A des cons tru ção da me ta fí si ca

Nº 13 – Mi chel Fou ca ult: Sua Con tri bu i ção para a Edu ca ção, a Po lí ti ca e a Éti ca

Nº 14 – Je su í tas: Sua Iden ti da de e sua Con tri bu i ção para o Mun do Mo der no

Nº 15 – O Pen sa men to de Fri e drich Ni etzsche

Nº 16 – Quer Enten der a Mo der ni da de? Fre ud ex pli ca

Nº 17 – Han nah Arendt & Si mo ne Weil – Duas mu lhe res que mar ca ram a Fi lo so fia e a Po lí ti ca do sé cu lo XX

Nº 18 – Mo vi men to fe mi nis ta: De sa fi os e im pac tos

Nº 19 – Bi o tec no lo gia: Será o ser hu ma no a me di da do mun do e de si mes mo?

Nº 20 – Indús tria Cal ça dis ta: Quem fa bri cou esta cri se?

Nº 21 – Ru mos da Igre ja hoje na Amé ri ca La ti na: Tudo so bre a V Con fe rên cia dos bis pos em Apa re ci da

Nº 22 – Eco no mia So li dá ria: Uma pro pos ta de or ga ni za ção eco nô mi ca al ter na ti va para o País

Nº 23 – A éti ca alimentar: Como cu i dar da sa ú de e do Pla ne ta

Nº 24 – Os de sa fi os de vi ver a fé em uma so ci e da de plu ra lis ta e pós-cris tã

Nº 25 – Abor to: Inter fa ces his tó ri cas, so ci o ló gi cas, ju rí di cas, éti cas e as con se qüên ci as fí si cas e psi co ló gi -

cas para a mu lher

Nº 26 – Na no tec no lo gi as: Pos si bi li da des e li mi tes

Nº 27 – A mo no cul tu ra do eu ca lip to: De ser to dis far ça do de ver de?

Nº 28 – A trans po si ção do Rio São Fran cis co em de ba te



Nº 29 – A so ci e da de pós-hu ma na: A su pe ra ção do hu ma no ou a bus ca de um novo hu ma no?

Nº 30 – O tra ba lho no ca pi ta lis mo con tem po râ neo

Nº 31 – Mís ti ca: For ça mo to ra para a gra tu i da de, com pa i xão, cor te sia e hos pi ta li da de

Nº 32 – Pa u lo de Tar so de sa fia a Igre ja de hoje a um novo sen ti do de re a li da de

Nº 33 – A fa mí lia mu dou. Uma re fle xão so bre as no vas for mas de or ga ni za ção fa mi li ar

Nº 34 – A cri se mun di al do ca pi ta lis mo em dis cus são

Nº 35 – Mi di a ti za ção: Uma aná li se do pro ces so de co mu ni ca ção em rede

Nº 36 – O Uni ver sal e o Par ti cu lar

Nº 37 – Mu lhe res em mo vi men to na con tem po ra ne i da de

Nº 38 – As múl ti plas ex pres sões do sa gra do




