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" •••Entfliehe dem Entstandnen
In der Gebilde lesgebundne Reich! "
(Goethe)
ttla transgression est un geste qui concerne Ia limite •••le
jeu des limites et de Ia transgression semble reg]. par une
obstination simple: Ia transgression franchit et na cesse
de franchir une ligne qui, derriere elle, aussitôt se referme en une vague de peu de mémoire, reculant ainsi à nouveau
jusqu'à l'horizon de l'infranchissable~"
(MoFoucault)
"Sequitur itaque, ut video mutari nolimus, quia
nos optimus esse credimus~"
(Sêneca)
,
"Le phenomene de Ia "prise de conscience" et ses moyens importe plus finalement que l'objet dont on prend conscience.
Aussi en dernier ressort est-ce toujours à l'exegese des
woyens de prise de conscience que se refere toute vérité anthropologique."
(GoDurand)
"Plus profondément et au-delà, se situe l'aristocratie ésotérique, spirituelle et supérieure,
d'ou toutes création, découverte et révélation
prennent naissance et qui permet à l'homme de
franchir les bornes de ce monde-cio E11e est
le royaume de Ia sainteté, du génie et de Ia
chevalerie, celui des hommes grands et nobles."
(NoBerdiaev)
ttElthe to phos to alethinon •• ott
(SoSimeão, o Novo Teólogo)

...

•.

.Nossa exposição

constará de três parteso

Na primeira delas apresentaremos
sentido de uma "antropologia

os traços gerais, a proposta

profundatt; aqui tomada como referenciél,

e o

n;o podere-

mos nos excusar tocar na correIa ta "questão paradigmática"o
Nossa abordagem
segunda parte cuidaremos
numa "sócio-tipologia
e "trabalhadas"

encontra

"legados"

com os quais deve se haver.Na

da ttproblemática ortodoxia/heresia"

da dissidência

visando-se

religiosatt que, entretanto,

ao redimensionamento

garmos à abordagem

sua estruturação
profunda

imaginária,

da "morfologia

vas da "fides christianatt no Ocidente.

serão "pilotadas"

que a elas nos propomos dar.

Por fim, na terceira parte, enfocaremos
dência religiosa,

e daquela envolvida

as dinâmicas

da dissi

suas funções e sentido, até che-

religiosa

das teofanias"

instaura ti-

1.Sobre a "antropologia

profunda"

" •••L'anthropologue
ne doit-il pas en géneral prêter- en son âme et conscience et sous peine d'insignifiance- ce que j'appelerais le Serment d'Hermes? Triple serment, comme il se doit, qui d'abord
affirme que l'homme est une constante et que l'on
ne peut bien prevoir que les recurrences, ensuite
que l'homme est l'ambigUité paradigmatique, Ia mul.
tiplicité antagoniste, le paradoxe eréateur, enfin
que l'homme est le modele primordial- l'image même d'Hermes- pour lequel tout l'univers dont il
use n'est qu'un miroir, c'est-à-dire, un symbole
et quelquefois un signe. Triple serment qui fonde
précisément l'art et Ia science de l'anthropologue
sur Ia récurrence, le paradoxe et Ia similitude."
(G.Durand)
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a "antropologia do imagináriolt de Gilbert
l
da complexidadelt de Edgard Morin fizemo-Ia, por um lado,

• Quando perspectivámos
Durand e a "antropologia
desvendando-lhes

o caráter de Itantropologia profunda"

dros epistêmicos

dos "projetos
,

casos, definir
retendo

de unidade de uma Ciência do Homemlt• Em ambos os

'

de uma Itantropologia profundalt, sobretudo

os traços básicos

os mais pertinentes

de ocorrer

para nosso propósito

de modo independente

tão paradigmática"
" ,

2

de se considerar

• A Itquestão paradigmática"

dupla: por um lado, pelas reflexões
Musgrave

já lançando,

ções de M.Douglas;

entretanto,

structures
nérale"-

anthropologiques

zavam, de modo percuciente

sobretudo

e incisivo,

ponto se vira reforçado,

reforçando

rialidade

do conceito ocidental

à leitura da "eficácia

sentado pelo relativismo
nÓlogocentrismolt,
sobretudo

vendo-o

,

ge-

tema ti-

E, assim, por tais vie-

quando, estudando

'

a "mentali-

dados por Isambert

com a noção de "etnólogocentrismo"o

.

4
etnologico.

ao "obstáculo

.,

Exploramos,

as denegadas

cognitivo"

ou como uma "questao

a une archetypologie

a um ponto de não-retornooTal

não só como "etnocentrismo"

N

zacional,

ficámos

como "etno-Iogos-centrismo":

e "Les

~

em De Martino - e algumas etapas da histo3

cultural

symbolique"

perdu: Ia nature humaine"-

chegávamos

de Dan Sperber

tino chamara de "colonialismo

,

de magia -, os desenvolvimentos

simbólica",

isso se juntavam as críticas

introduction

um repensamento,

anti-mágica"

Kuhn, Lakatos-

atraves das considera-

com "L'imagination

uma "razão outra"o

da antropologia,

e a "polêmica

de Collingwood,

desde 1960, de modo quase contempo-

em ItLe paradigme

ses de uma epistemologia

dade mágica"

aquilo a que 'chamamos de Itques-

epistemológicas

de l'imaginaire:

e de Morin -sobretudo

atual, não seria tarefa passIvel

suas iscas antropológicas

de Durand-

deles

veio ao nosso encontro por uma via

por outro lado, elaboradas

râneo, as investigações

e, por outro lado, nos qua-'

explodia,
I/)

paradigmatica".

A

epistemológicolt reprepois, as nuancas do "et-

e "etnólogocentrismo",
operaÇões

daquilo

mas

que De Mar-

então, como um "Iogas" civili_

E lembramo-nos

,..

da advertencia

su-

gestiva

de Tart : a exploração e discussão cientrficas são obstaculizadas porque
S
nelas se fala mais "contra o outro" do que "com o outro"o Eis porque não podramos,
como agora nao podemos

"à

deixar de aflorar,

vol d'oiseau",

a "questão

tica": situar o lugar de onde parte a Voz, como nos lembra Foucault

paradigmá-

nas pegadas

de Husserlo
lol.A "questão

paradigmática"

e os "projetos

de unidade da Ciên-

-----------------------_._--------------cia do Homem"

é

o "paradigma"
lingwood)

- os "epistemas"

taurada pela "comunidade
"discurso
objetivo

competente"6
e neutro),

de Foucaultcientifica"

tornaram-se

tOe Essa normatização

destino

que Durand

ampliada".

realidade

é

científico

cognitivos

realidade).

conceitual

Outros)

pensamento

por Lefebvreg

se tor-

in-

simplificador/discognitiva

como "projeto de redução
o esforço de "re-paradig-

que mudam a visão da realidade,

a

fundamentais

metodológicos,

lógicos,

e perceptiva"

da realidade)

ma 'holista"(que

da complexidade"(pelos
ser posta nas molduras

e nas molduras

que regem os fenômenos,

••11" Não teremos aqui condições

o paradigma

pelo "pensamento

simultaneamente

epistemológicos-

modo", em se adotando

Entretan10
para "des-aprender" e "aprender

"o •• deve correlativamente

Ou seja, a complexidade

aos principias

ontológicas(a

diz respeito

que regem e orientam

de realizar

nosso pensamento •

; não obstante, "gro!
12
- descurando matizes-

, poderlamos
13
"clássico" (simpli ficador/anali. tico/disjuntor)
os "projetos

Mecanicismm
-----

fundamentais-

tal eXPloração

o quadro de Bentov

caracteriza

natureza da

aos fenômenos,

aos princ!pios

e o "paradig-

de unidade da Ciência do Homem") do se-

guinte modo:
Parâmetros

cogni-

de conhecimen-

e cuja pol!tica

Morin, é tão importante

essa "re-paradigmatização"

gnoseológicas(o

contrastar

profundas

da visãa, a face da ação e que, em suma, muda a realidadeo"

a aprender",

80

pretendendo-

Morin mostra? o progressivo

clássico"

ao nível do paradigma

ins-

se pretende

de conhecimento,

que chama de "paradigma

é tão bem caracterizada

tm, essa "re-organização

"estilas"

daquilo

é

para o nível do funcionamento

para o nivel da ideologia.

chamara de "paradigma

"••• pois

e pleno"(pois

tendo tal discurso

o paradigma

e

e aos poucos, um

social de um grupo e de uma antropolítica

Por isso, lembra-nos

matização",

absolutas"(Col-

instaura

porque suas motivações

inconscientes,

faz deslizar

e o discurso

da "razão tecnica"

entretanto,

como "lacunar

universal,

dessa "racionalidade",

juntor"s'

promovendo,

e mais, denega outros "estilos"

nado norma de existência

consciente

de pressuposições

que,progressivamente,

que se desconhece

se o único e eficaz, portanto
tivo-axiológicas

essa "estrutura

Holisme

ontologia •••••••••••••• Dualisms ••••••••••••••••• Monismo/Pluralismo

Gnoseologia/Epistemologia

•• ooooObjetiva/Disjuntivao

•••• oInterativa/Holenômica

Lógica •••••••••••••••• o•••••••• Binário-digital ••••••••• oPolivalentes do "tertium
datum"
Metodologiao ••••••••••••••••••• Emp!rico-anal!tica •• o•••• FenGmenológica/Analógicohomológica/Transdutiva
Causalidade •• oo

o••••••••• Determinismm.oooo

••••••

•••••••• Probabilismo/Teleonomia/
Sincrc;micidade

Análise ••• o.o ••••• oooo.o ••••••• Reducionismo/Sobrede-o
•••Estrutural
terminação
Oinâmica •• o•••••••••• ooo ••••• o.Entrópica •••••••••••• o••• Neg-entrópica
"'"

•

Estruturaçao

4)

_.

imag~naria.oo •••• oEsquizamorfa •• o•••• o •••
Tanto a antropologia

plexidade

reconhecem-se

do imaginário

ooSintetico-disseminatoria

quanto a antropologia

nessa busca de re-paradigmatização

ca", o que progressivamente

pôde convergir

física e da nova biologia,
das "ciências
convergiram,

desenvolveram

humanas e sociais";
entretanto,

não-reducionismo
"meta-disciplinar"

centrada

ou do "Imaginária",

de "projetos de unida-

pela epistemologia

uma crItica epistemológica

conquanto

numa plataforma

integrative

pela "razão holonômi-

no que chamámos

de da Ciência do Homem". Ambas as vertentes,nutridas

provenientes

epistemológica

e pilotagem

da nova

ao universo

de setores diferentes
de transdisciplinaridade,

de uma "noologia"(a

na 8struturaçãe

da com-

e funcionamento

futura perspectiva
da "esfera noológica"

como lembra Morin

)o No esteie de Bachelard e do "NES"("noul4
vel esprit scientifique"l5)'
mas também da "razão aberta" de Gonseth
e da "légi16
ca da energia" de Lupasca(lõgica do antagonisme contraditorial
), Gilbert Durand
17
pensa o "NEA"("nouvel esprit anthropologiqUe"lS),
centrado numa releitura do univerSQ da hermenêutica
pio de similitude",

antropolõgica

por onde integra,

mento hermenêutico-fenomenológice,
profunda,

numa densa "exploração

da Ciência do Homem haviam,
perspectivador
e da "ciência

a "função

por Oilthey

Morin enfatizará,

a etnologia

simbólico-humanista

de Lévi-Strauss.
dos trabalhos

e Rickert,

etológicos,

entre Natureza

o pensa -

como centro

simbólicas"

Nessa integração

"princ!-

à unificação

e apresentavam

das "formas

El

e a psicologia

Certas tendências

já aparecido

trata-se

ratio" e

antropologicamente,

do ImagináriO"19.

simbólica":

da camunicação"

a "hermetica

resgatando-as

entretanto,

tanta, desde Kant, e a despeito
ca, reforçada

mediando-se

de cassirer

persistira,

entre-

a ruptura epistemológi-

e História(ou

Cultura).

pois, ao mesmo tempo em que propõe a "nova racionalidade"

e a

, carreando
21
as contribuições de umB'hermenêutica
cibernética em "La Méthode"
Em suma, as
22teclas dos projetos são a função simbólica e a sutura epistemolágica e, respecti"nova logica"20'

vamente,
noológicao

a "sutura epistemológica"

entre Natureza

Edgard

nas obras de Ourand e Morin, o destaque
Enquante

Durand, ao pensar (] "estatuto
.

p

que as "polissemias

simbolicas"

A ~

recebrem

e CultUrB

dadm ao Imaginário
do Imaginário"

23

e à esfera
,lembra-nos

_

de creod(!)s-arquetipo ao conceito-sinte-

#

ma,o campo do que exploramos
organizacionais"24
universo

centrando-se,

das imagens simbólicas

rin -retomando
ra noológica

sêr~~

seu aspecto

e retomado
extrema

"potencial

a onto-Iógica

de imagens.

do "onirismo

neg-entrôpica"o
#

Imaginaria,

ps!quica"(o

por seu lado Moevidencia a esfe-

e, por outro la-

coletivo",

Eis como esse "pensamento

de complexificação

da"energia

e Gastoriadis-

do

que, por um lado, no seu aspecto de "dura

de turbilhões

•. e
'
ma t izaçao
e nutri d a pelos dom~niosdo

é

mitico-rituais,

de Brillouin

#

simbolico-

nas produções

nos núcleos ideativo-paradigmáticos

"pervasive"

engendramento

e instrumentos

fundamentalmente

e configurações

considerações

cristaliza-se

~

simbolico

entretanto,

como um fluxlJ de ideações

condensação",
do,no

cemo "aparelha

é constante
é

imaginante"

25
Assim, não só a re-paradig-

mas sobretudo

,

sua onto-Iogica

sistema T de Lupasco ou a energia psiqui-

ca de Jung

) e de seus produtos por excelência: os s!mbolos-imagens e as simbo26
los-macroconceitos
recursivos(em Morin). Essa onto-lógica ~ a"dialógica2?" de que

nOs fala Morin: a coesão
torialidade"(Derrida),
cidentia

oppositmrum"

te e antagonista"
.o.exorcizado

28

dada pelo "antagonismo

contraditorial",

pela "confli-

pela "tensão de opostos re-unidos"(expressão
do cusano), em suma, pela re-união

daquilo

cl~ssico e a "paciênCia

da velha "coin-

"complementar,

que at~ então fôra simplificado,

pelo paradigma

a natureza do pensamento

profunda"-

é

concorren-

separado, disjunto

do conceito".

Tal

é,

pois,

simbólicoo

Referindo-se

à obra exemplar

de Mircea Eliade como "antropologia

mais modestamente

Durand pretende

desenvolver

da"- diz Durand que se trata de uma "antropologia
acontecimentos
vai procurar

etnológicos
a coerência

ou das incidências
significativa

uma "sociologia

que vai procurar,

etnológicas,

profundao"29

profun-

por trás dos

mesmo etnográficas,

que

Trata-se do er.gendramento da

sentido no jogo das formas, ou seja, a problemática
a resolução(no

e

da antropologia

sentido musical do termo) da "unitas multiplex".

~t

profunda

é

pois, como lem-

bra Ricoeur

, um "pensamento das estruturas" articulando o "arqueológico" e o
30
"escatIDlógico"j é, pois, coma mostr~mos31' uma "eidética figural": por um lado,
a reflexão

sobre as "formas"-

e aqui poderiamos

de Simmel que, pela eidética de Husserl,
daantropo-sociologia

do quotidiano

lembrar a tradição do "formismo"

de Sch~tz, hoje despontam

e da sociologia

compreensiva

nos trabalhos

de Michel Maffe-

so11

, mas sobretudo nas densas investigações de Raymond Ledrut
relacionando
33
32
forma e sentidm, sócio-morfologia e semiologia, dominios desconectados desde
Durkheim

e Saussure-

ras"(as "fisionomias"
"nouvelle

histoire"

dos fenômenos
de Spengler,

e sobre o engendramento
as "mentalidades"

e da antropologia

historica);

do sentido nas "figu-

e as "paisagens

mentais" da

por outro lado, a reflexão

so-

bre os "transcendentais"(no
ggeriano)

sentido kan td.ano] e os Itexistenciaislt(no sentido he í.de-

da historialidade,

e de possibilidade
menologia,

ou seja, sobre as condições

real das manifestações

por onde cruzamos

"resolução"

o reconhecimento

de um irredutivel

lógica

de sua feno-

e da repetição.

A

quer, por um ladCl, a diferen-

da escuta" que a obra de Ricoeur sugere, da:!
"pluralisma"

peles matizes schelerianos

simbôlico-humanista

das estruturas,

da diferença

não pode ignorar

dai a "pedagogia

gem da tolerância"
etnologia

com a problemática

como "uni tas multiplex"

Ça e a alteridade-

históricas

de possibilidade

e de uma "irredutivel
do "MitgefUhl",

de um Griaule, Dieterlen,

aprendiza-

dai as lições da

Leiris, Zahan e Servier

quer, por outro lado -como Lévi-strauss
recorrência

estruturál

se refere aes "niv~is" de análise-, a
34
do mesmo, esse "metabolismo" e essa "metalepse"(são expres-

sões de Durand

) de formas-figuras que não são, entretantCl, "vazias". Eis como,
35
em termos de Deleuz8, lidamos ctJm uma "diferença livre" e uma "repetição complexa". Eis como poderemos

nos aproximar

dos "universais

do comportamento

mo comportamento' simbólico",

pois o simbolo -e confrmnte-se

roi-Gourham

como "Sinn"(sentide)

-, "Sinn-Bild",

36

(sócio-culturais,

diferenciadas)

do simbólico,

o faz às "raizes eto1ógicas" (às persistências
funda será a construção
"universo

reflexiva

e teofanias,

O centramentQ

por uma pilotagem

dos fenômenos

geral"(qua

gico", e que será generalizada
reflete

sobre as "abras de civilização"

lise"(que

amplia tais reflexões

e sobre

conflitiva":

deverá

a dimensio-

temos, inicial-

do "trajeto antropoló-

prefunda"),
DS

sobre-

desenvolve-se,

especificas

capta as invariâncias

como "sociologia

do

veremoso

na universo das imagens simbólicas

plutral e pluridimensionalmente

mente, uma "arquetipologia

religiosos,

e a dissidênCia/transgressão,

como adiante

pro-

e epifanias do "imaginá-

na obra de Durand, por meie de quatro níveis de abordagem
nar essa "profundidade

E a antropologia

arquetipicas).

Por isso que a apreensão

sócio-morfo10gia

de 'Le-

ao passo que, como "Bild"(forma),

dessa "uni tas multip1ex"

tudo aqueles onde se cotejam a norma/limite
articular

a investigação

remete às "rafzes idiográficas"

do s:!mbo1m"3?' num jogo entre sócio-morfologia

rio social e cultural".

humana co-

uma. "mitocr{tica"(que

"mitos pessoais"),

rumo aos "mitos coletivos"

uma "mitaná-

e propõe uma "mitodolo-

) e, enfim, a "sociologia prmfundalt• O epitetQ "profundo" deve ser entendido,
38
como as considerações acima já prenunciaram, não só no sentido em que Bleu1er se

gia"

referia à psicologia

complexa de Jung, de que a "sociologia

profunda"

é

um contra-

ponte, mas no sentido em que Gurvitch usa o tarm0

• De' qualquer maneira, situa-a
39
Ourand no esteio de Jung, Weber, Pareto, Dumezil e, atualmente, das investigaçoes

-

-

de René Thom. Intimamente
organizacionais,
divisions

unida ao pluralismo

antagonista

Durand observa nQ texto primeiro

du Royaume:vers

une sociologia

dos dados sócio-psico-

-

que a formula- "La Cite et les

des prcfondeurs"40-

que, infelizmente

"o

"Le Même n'est-il pas dans l'Autre? Même fonetion, même structure, même signification?"
(H.Oesroches)
"El final de Ia historia sólo es referible en
metaforas, ya que pasa en el reino de Ias cieIas, donde no hay tiempo. Tal ,vez cabr{a decir
que Aureliano conversó con Dias y que Éste se
interesa tan poca en diferencias religiosas
que 10 tom0 por Juan de panoniao El10, sin embargo, insinuaria una confusión de Ia mente di·
Q
r
vina. Mas correcte es decir que en sI parslso,
Aureliano supo que para 1a insondable divinidad, él y Juan de panonia(el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, sI acusador y Ia v!ctima) f'or-maban una so Ia persona
(J.L.Borges)
#

ti ,

• Aqui consideraremos,
entre 0rtodoxia

e heresia

fundamentalment~
se trabalho-

tegorial"

tal como tem sido escalonada,

à "fides christiana",

referente

, desde a primitiva

debates doutrinários;

do mais, o referido

apolagética

nesse percurso,

e seu provável

por um lado, a problemática

e heresiologia

.'

p

sOcletes

fazer desde as considerações
,.

ao longo da análise,

conclusivas
~...-

sócio-tipologia

da sociologia

religiosa,

do Simpósio

fenomenológica

das religiões

a problemática

Comecemes

com as considerações

de MoChenu

"Hérésies

que
et

siecles". Por outro lado,

especialmente

201.Sobre

pelas observações

será trabalhado

também o "legad€l" com que devemos dialogar,

da dissidência

ca-

além

e no sentido da releitura

dans l'Europe pre-lndustrielle:llem.e-l~eme

viste como integram

tegrativa

•

o "caráter

norma tive e axiolõgicoj

num duplo sentido: no sentido de nossa "pilotagem"
dele podemos

cristã até os atuais

tão SÓ reteremos

entretanto,

categorial",

pela dogmática -contudo,

com que temos de nos haver nes-

sentido, não seu conteúdo

"caráter

das relações

examinaremos

destacando

a

a sintese in-

de Joachim wacho

ortodoxia/heresia
de dogmática,

e GoOuby no referido

Simpósio

logo após retomadas
e reconsideradas

de

modo histérico.
Dentre as primeiras

levaremos

críticas de Bauer e o requestionamento
A "teoria clássica"
e históricos,

da ortodoxia

tramos, com alguns retoques
essencialmente

de Turnero

estabelece

sobre a heresia.
críticos,

obra dos próprios

#>

em conta a "teoria cãe saí.ce " , as

a anterioridade,

em termos lógicos

Tal opinião que, "grosso modm", encon-

nas histórias

teólogDs ortadmxGs

da Igreja e dos Oogmas, foi
da primitiva

Igreja empenha-

dos na luta contra os "desvios",

sobretude

contra os "hereges

exemplares",

como

diz Eliade

, os gnósticGs, contra quem será mobilizado todo o aparelho apologé46
tico-dogmático da Igreja para enfrentar a crise do século 110 ~, aliás, interes-

sante marcar como origem da polêmica as diatribes
ortodoxia

posicimnar-se-á

contra o "gnosticismo"

se; por outra lado, a exemplaridade
temática gnóstica.
gem e recondução

herética

da problemática,

sobretudo

resias das seitas gn0sticas

será definida

em dois pontos-chave

cristã: pregavam o dualisma anti-cósmico
menta Cl.Tresmontant,

os princIpies

e

docetismoj

€)

reitores

ou seja, respectivamente,

contra a gno-

cemo recerrênc1as

de

para nossa pilata-

na parte final desse trabalhe.

de Eliade na confrontação

incidiam

por um lado a

e, ampliadamente,

Ambos os pontos serão de vital importânCia

mos, pois, as sumárias indicações

Encarnação,

ant1-gnásticas:

de princ{pioso

SigaAs he-

da tradição judaicaignoravam,

do pensamento

pois, como co-

hebre í.ce e negavam a

por um lado não compartilhavam

da doutrina

vetera-testamentária

sobre a gênese do mundo e da natureza do homem depreciando,

de modo fundamental,

as especIficas

contribuições

judaico-cristãs,

a Criação e a História

e, por outro lado, fundamentavam

"retorno".

anota que "(na perspectiva

"retorno"

Tresmontant

a nossa anterior

trário, tende-se para

Q

condição,

primitiva,

quais sejam~

sua doutrina na noção de

judaico-cristã)

não se visa ao

como nl3 mito gnóstice mas, ao con-

que se situa à frente, sem se olhar para trás, visa-se à

criação que advém e que se produz. O cristianismo
como a gnose ou o neo-platonismo,

mas uma doutrina

não é uma doutrina do "retorno",
,.,

t

da criaçao.1I4? Vl.mo-Ia noutro

lugar

, assim como Leisegang, Jonas e Puech
amplamente explicitaram, a "gesta
48
49
do gnBstico" é urna "enasis" que, pelo docetismo, relativiza (3 mundo como casa e
faz incidir o caminhar
las dimensões

na rememoraçãa

do "imaginal"

e na libertação

e da 11
meta-história 11{segue-se,

pelos ortodoxos,

importânCia

ter "pessimista"

do gnosticismo(constante

defronta-se

da "alegoria",

com a glorificação

escatOlógica,

da história,

dm simbolismo

exatamente

dai, a tão criticada
e do mit90oo).

da criação e santificação

tais como firmadas pela "visão otimista"

logo mais, cem a crise do século IV, d~ondeemergirá
uma atitude

dejeção mundanais
da ortodoxia,

"atlética"

"teoria clássica"

a despontar

"ad majorem Dei gloriam".

come normatização

)
50
da vida, com a esperanÇa

do cristianismo

como dirá Tertuliano,

o movimento

ou da esvida'!....-qu
e,

monástico.

no triunfo sobre a derrelição

Essa função polêmica

e profilaxia

a firmar a anterioridade

O cará-

em quase todo o "corpus" de escritos

cola judaiaa de Yabna , de Yo chanan ben Zecced ; mesmo certa "recusada

vimos5l~é

pe-

da vida do espfrito,

da ortodoxia

"em tudo a verdade antecede

como
e a

no engendramento

é que levará a

sobre as heresias pois,

a imagem" •• o; pode-se, não obs-

tante, tratar de uma ilusão retrospectiva ••• e por isso situamos a funcionalidade
na campo da luta anti-gnostica •• oConsiderandG-se,

assim, os grandes heresiõlogos,

Irineu,

Hegesipo

reta doutrina,

e Tertuliano,

inicia-se

Clemente53

"(

e, em suma, o ministerio

rá a mecâmica

do instituido

voltas com a santa sé •••ea
ão do mesmo argumento

da ortodoxia,

provando

os termos "tradição"
to; Tertuliano

é

que as heresias?

Har'nack ;

estarão às

herética

mesmo antecipadas

Sendo posteriores

assim afirmaram

que, ademais,

valer-seserá con-

a menos que se refira exclusivaem Epifânio,

as "heresias"

no próprio texto evangélica.

à "ortodoxia"

na car-

que, pela primeira vez, aparecem

não são exclusivamente

do pecado do homem: suas raizes estão na contaminação
to filosófico;

o que tornará sus-

aliás, os "místicos"

como se pode observar,

na literatura

onde

por onde se reforça-

eclesial,

e "sucessão"o ••Assim, infelizmente,

mostra-as

Epistola de

de sucessão apostólica

uma sucessão

como fantasiosa,

mente a Simão, o Mago ••• Não obstante,
a Flora,

que garan-

santa Fé. Para sua defesa.lmui tos "heréticos"

pelos heresiólogos,

ta de ptolomeu

e chega aos

o episcopado,

veritatis",

em institutes/instituição
como posteriormente,

i.e., da

exegese da Primeira

de um crivo histórico

entretantllJ,a noção de "charisma

peitos a muitos "heréticas",

siderada,

institu~do,

Trata-se pois, como a imediata

deiEa estabelecido,

ainda inexiste,

do Evangelho,

com o proprio Cristo, passa pelos apóstolos

~

bispos e sucessores:
te a ortodoxia."52

vemos que a "transmissão

do Evangelho

Irineu e Hipólitoo.ocontinuados

são um faEntão, por
seqUela

pelo pensamen-

pelos trabalhos

de

a "heresia"é

mos, para eufemizar
pológica

um fenômeno secundário enxertando-se na ortodoxia •••poderia.
*
•.
a"teoria classica", e dota-Ia de alguma veressimilhança antro-

falar, com Duvignaud,

nos "buracos

e claros" cttamemória ortodoxa.oo

Passemas às cr:tticas de Bauero Em "RechtglMubigkeit
im tUtesten
determinar

Christentum"-, procedendo
cromo entãa se constituiu

und Ketzerei

à uma critica de ardem histgrica, tentande
a oposiçãm

entre ortodoxia

e heresia,

Bauer

p

prscura desmontar

a "tese classica".

modo perfunctmrie

mostra que a oposição

ce tardiamente/durante

a depuraçãarda

ções cristãs foram heréticas,
que posteriormente

O texto, publicado
ortodoxia/heresia

tetiza Beno~t, "nas origens,
de ortodoxia
entretanto

•••

cristaos

ou melhor, retrospectivamente

Romao

•.. .,
nao he,

manifesta-

vistas desde aquilQ

a rigor, um cristianismo

apresentando

fisionomia

ao qual conviriam

seria identificado

nss dois primeiros

-

seculos:

para Edessa,Bauer

estabelece

rigorosa

os

indife-

mais próxima e maiores pontos de

Pelo que diz respeito aos três primeiros,

heréticas:

apare-

Co-mã, no seu texto clássico de 1968, sin-

Bauer se propõe examinar as práticas

conhecidos

primitiva:

ou de heresia, pois temos como que um cristianismo

tato com o que posteriormente
todoxia."54

é

e de

se cenvencã enou ser a "or-tcdoxí.a'",tais formas aproximar-se-iam

.

r-encãade ,

não

crise do seculo 11. As primeiras

daquilo a que se chamaria de "heresias".

epftetos

em 1939, gradativa

con-

como heresia mais do que como orvigentes

nos grandes centros

Edessa, Alexandria,
as origens

t'

~sia Menor e

são inequivocamente

critica à conversão de Abgar vei-

culada em Eusébie, ademais dQ fato incontestável
plicitamente

a Marcion,

Bardesane

nismo aqui fâra herética

e Mani, ou seja, a primeira

e marcionitaj

nas histórias

confirmada,

eclesiásticas,

metrius,

nor, idêntica

é a situação:

q~ia, pelo episcopado

vemos a triunfal implantação

é

de heréticos
nistrativos
siva,sobre

e eclesiásticos,

Corinto, da Primeira

Como resultados

e diferentes,

lenizante

e sobre

G

sõ com o episcopado

de De-

em torno de Ignácio de AntióSomente em Roma

não só porque a flutuante

recuperada

pelos institutos

Ep!stola de Clemente,

minoria

juridico-ad~i-

a ação romana estende-se

e mais, de exemplo de retidão,

persistem

logias do Novo Testamento,
plurais

passa de uma lenda de fun-

mas porque, nô-lo evidencia a ação evangélico-persua-

zaçãe. Assim, "a vitória da ortodoxia
romano".

por sincretisms

arca com o peso da ortodoxia.

alinhada,

em

à implantação da ortodoxia. Na Ásia Me-

de uma ortodoxia,

imediatamente

modo de árbitro mediador,

Marco,não

so o grupo constituido

monárquicB,

constitufdo

a posteriori:

em fins do século 11, assistimos

sabemos os mis-

Bauer levanta a hipótese,

de um cristianisms

legitimadora

com

que envolvem o cristianismo

gnósticasj

de caráter pagão e pels judeu-cristianisma.
dação e sucessão apostólica

forma de cristia-

Com relação a Alexandria,

egipcio, onde são n1tidas as influências
parte posteriormente

ex-

só cem o bispo Palut, e posteriormente

Ephrém, é que se introduz a ortodoxia.
térios e as omissões,

de as crônicas se referirem

na AntigUidade

coerência

de Bultmann sobre as te~

de modo pluralista

ademais das investigações
judeu-cristianismo,

e •• ohomogenei-

é a vitória do cristianismo

o que as investigações

estruturando

a

comunidades

candentes

sobre

viriam a confirmar:

cristãs

cristianism~

Q

he-

não houve, nas origens

do cristianismo,
f'

•

no11t1co

uma ortodoxia oposta a uma ou a várias heresias; não houve um rno1>...
bloco de fe crista, mas uma plura11dade de formas de expressao, de modo

que a oposição

N

ortodoxia/heresia

do século 11. Permanece,
sé o cristianismm

não

entretanto,

é

originária

em Bauer, uma lacuna: ortodoxia

romano, uma instituição

heresia é o que não

e

cristianismo

mas sim um construto dogmático

assente no episcopado

romans. PreCisamos,

também teológica

do conteúdo de tais fatos histàricos

em 1954, Tumer,

em "The patterns af the christian
A análise

tandade primitiva

rida potencial

ação judicante

à proliferação

original

traditório,tendo-se
de instituições

incontestes.

~erética,

está intimamente

como referencial

~ o que fará,

de uma cris-

de uma elaborada ortodoxia

e mais, evidencia
vinculada,

a ortodoxia

de uma anãlise

truth"o

romana,

também que a refe-

mas de modo posterior,

de toda fé, que sempre se apresenta

e institutos

tico. Pergunta-se,

entrementes,

sob a égide homogeneizadora

a fazer face judicante à populaçâo

para ele,

juridico-politico;

de Turner atesta sobre a inverossimilhança

existente

é,

de modo plural e con-

vale dizer, um arcabouço

de caráter jur!dico-politico-administratiuo-eclesiás-

entretanto,

o autor sobre a relação

existente

entre a plurali-

dade das práticas

pisticas dos agentes de Cristo e o pluralismo
"

das comunidades

cristas, ou seja, "procurara

e a diversidade

na primitive

"elementos

"fixed elements":

"lex credend1";

a revelação

.

definir as relações

entre a unidade

Igreja au, em termos de Turner, a relação entre os

fixos" e os "elementos

considerados

~

das manifestações

flexíveis"

do primitivo

são
55
da "lex orandi", anteriores

os fatos definidores

cristianismo,,"

biblica e a questão da canonicidade

vetere e neo-tes-

tamentárias;

os símbolos

instrumentos

que provém, para a exegese, por vezes, da lf~ua filosófica

todos hermenêuticos,
experiência
mitivo

é

e e "Simbola de Fé" (o "Credo").

assim comQ da criatividade

vivida, pela "lex credendi",

um jogo entre tais elementos,

t
diex a ee a sa d ia tensaQ e a r-ecapr-oce

de desenvolvimenta

e novação.
doutrinas

conteúdos

Mas, então,

eclesiais;

representa

um desvio com relação à fé tradicional",

de modo invertide

pois:l. a "diluição"

elementas

fecia, a escatologia,
conservadorismo
quianismo

Assim,"em

2.a "mutila-

que rejeita e destaca
o marcionismo);

da fé unilateralizando,

o montanismo);

profundidade

um extravazamento

dos próprios

resia são extremamente
gradaçãe

os gnósticos);

"bem" distribu{dos(normatizados)(p"e.,
fundamentais

por e em moti-

p.ee, a pro-

4.0 "arcaismo",

e binitarismo

dinâmico

espécie de
e o monar-

a heresia não é de natureza diferente

somente a superação da sadia tensão que se torna tensão malsã; re-

presenta um exagêro,
perversa~

da tradição disseminada

litúrgico-simbólico-ritual(p.e.,

é

Assim é que Turner,

relação à Norma, acres-

seja por seleção fragmentária

c ascetismo(p.e.,

modalista).

da ortodoxia,

da dissidência.

cristão especffico(p.e.,

3.a tldistorsão" dos principies

faz

ou seja, ao padrão de norma ti-

os "modos de desvio"(com

ção" dos dados tradicionais,

Por

da fé cristã; em suma, diz BemlÍt, "a heresia

no capoIII,pp.97-163,

alheios ao universe

a "arte-

por outro lado, deteriora,

em a dinâmica

vos/temas

sem interpre-

que é a "heresia"?

GI

zação, come depois trabalharemos

Teríamos

pri-

e que, por outro lado, acolhem as

os especIficas

especifica

pela

O cristianismo

pois que nã~ existem símbolos

degradarem

centaríamos).

apropriando-se,

dos dados revelados.

que, por um lado, definem a tradiçãa

um lado ela rejeita explícitas

e dos mé-

't ereçao
- entre as d ua s series
~
d e elementos",
an

N

perspectivas

elements" vsâo

e esse é o cerne, da dosagem "adequada":

taçã0 •••Resta tão so a questãa,

elementos

"Flexible

individual

à

elementos
variáveis,

dos elementos

flex{veis

fixes. Assim os limites entre a ortodoxia
de delimitação

diffcil:

de diflcil e clara distinçãe •• o"56 Sublinhando

zonas lim{trofes,
franjas gradativas,

e a indecidibilidade
os gradientes

em suma, a prOblemática

ha

uma

sempre a dificuldade

insidiosos,

dos limites, não obstante

na combinatória

freqUentemente

e a he-

que impaem, as "regi3es de penumbra",

de passagem,

o caráter de "desenvolvimentlll retil!neo"
quico" da heresia,

sobre os fixos, uma

de elementos

e

C)

as

de uma a outra regiões,

Turner acentua-

da ortodoxia

das

e "avalia" •••-

"desenvolvimento

fundamentais

anár-

comuns a ambas as

tendências:

a base doutrinal

zão Humana.

Nos cap.IV a VII, Turner desenvolve

autor,

justificaria

Se considerarmos

na sua condução

matizam a canonicidade

Já

de textos clássicos.

pelo Santo Esp{rito),

na ortodoxia,

a Tradiçãm desponta,

ponto de capital importância

na perda da "dimensão

do Anjo"5?

ao passo que a "escolha"

na ortodoxia,

na posterior

e, pois, redução ao monopólio

e alegóricos",

miticos

"esotérica",

logtstica" (Turner), ao passo que, na ortodoxia,
•••Bem, é escuso dizer como sao altamente
mos, tais capitUles,

nos situarmos

tórico, a vitóvia da ortodoxia

contestáveis,

de vista do pensamento

realidade,

isso

instituição

é

jur!dica,

a face do antigo cristianismo.
a uma sociedade

também ocultar-,
realmente

e, pois, axiológicoda racionalidade

grifar "racionalidade

à definição

fidelidade

fantasiosas,

de uma

sem organização.

a uma doutrina.

E, na

aparece ligada a uma
Mas apare-

Simultaneamente

Trata-se da definição

par-

gradativa,

que o texto do próprio Benoít não faz por

da "fides christiana"

d!!lque Balandier

por:lo

das idéias, do ponto

e sua politica.

da "fides christiana".

o balanço de Eliade é melhor "dosado"

pa_

é a vitória da coerência

A ortodoxia

chamaria de "imaginário
59
que, aqui, se alia ao que Ourand chama de "logomaquia"

define-se

romanm, do catolicismo

de história

com sua histõria

juridica e da teologia."58

his-

de uma pol!tica eclesiástica.

frente a doutrinas

ce também ligada a um sistema de pensamento,

de modo dogmático

cien ti fica" (?) .

sob um ponto de vista estritamente

cristão, a vitória da ortodoxia

de modo ~ientffico

ticipa da instituição

falam nu-

nessas suas duas eta-

de uma certa lógica sobre elocubrações

jurfdica,

da distri-

como depois evidenciare-

teológica,

que, do ponto de vista histórico,

elaborada

da via mis-

por onde a "lógica se torna

~ a vitória do cristianismo

romano. ~ a vitória de uma instituição

teologia

e das media-

onde aliás Turner tem pelo menos o mérito de não ocultar pre-

pas, ficaria o seguinte:"Se

sobre a incoerência,

simbólica

as heresias

temos uma "teologia

dileções •••Oo balanço que Bena!t faz da polêmica

rece entretanto

frag-

veritatis"o ••-, como já

anteriormente

rna tradição por canais de transmissão

na elaboração

qualificação

de "charisma

"elementos

e

de lacunas por meio

da sucessão apostólica

buição de bens de salvaçãea independentemente
introduzira

que possibili-

A origem apostólica

e ao preenchimento

e no Símbolo de Fé, ao passo que, prescindindo

I!

que, segundo o

da Igreja", uma coma

dos cânones vetera e neo-testamentáriose

mentar das heresias at~m-se ao arbitrio(?)

tica

essa combinatória

e são Gregório de Nissa falam em "sensus Oei", em suma,

o senso comum da cristandade

ções eclesiais-

pela Tradição e pela Ra-

é em "função da sensibilidade

a Escritura:

ta a constituição

pela Escritura,

traçar o perfil e o campo de forças de tais desenvolvimentos.

que "epignósis"(Origenes

a antigUidade

constituida

E seríamos levados a

pois assistimos

da ordem ou da segurança"
e "iconoclasia".

e mais "sadio". Oiz:"Em

ao Velho Testamento

realmente

Aliás,

suma, a ortodoxia

e a uma tradição apostólica

ates-

tada pelos documentos;

2. a resistência

zantej 3. a reverência

pelo pensamento

a importância
juridico,

dada às instituições

categoria

especifica

sistemático(assim,

sociais e pol!ticas,

da instituição

e dos institutos

nistração

burocrática

nomaquia,

contra essa desvivida

cia anti-pneumatófora,

em suma, ao pensamento

vida de realização

a "mística"

contra essa admi-

contra essa logomaquia,

em suma, por um imaginária

e, posteriormente,

a filosofia grega); 4.

juridico-eclesiásticos,

de bens da salvação,

mitologi-

É exatamente contra essa racio-

do g~nio romano."SO

nalidade

"heresias"

contra os excessos da imaginação

simbólica,
Outro,

contra essa ico

contra essa tend~n-

que veremos lutarem as

e o "esoterismo",

em suma, a "ecclesia

]' 9.

Consideremos,
pectivamente

abrindo

lência das heresias:

agora, as 0bservações

e encerrando

o já referido

Simpósio

sobre a época de turbu-

a Idade Média.

Como historiador

e teólogo, M.Chenu propõe captar o campo semân-

tico da noção de heresia atraves de uma "definição
tal complexo"o

de M.Chenu e de G.Duby, res-

Não descarta,

entretanto,

nominal"

considerações

desse "fenômeno

men-

sobre a operatividade,

ou

injunções

praxeológicas da heresia, motivo porque, nas entrelinhas, vislumbramos
,
"N
t> •
.•
uma "pragmatica" que, exatamente, permitira certa reconduçao da dogmatl.ca rumo a
historialidade.

E, ao invés das referências

que se correria o progressivo
práticas

que a politica

simonia,

seita, juda{smo,

forças definidoras

técnicas aos mestres her~si~logos

risco de gradativamente

vermos dissolvidas,

eclesial subsumiu na noção de heresia(cisma,
magia, feitiçaria),

do semantismo-,

para o estudo de uma mentalidade

o que,se
da exclusão

simbólico-sociais,

realmente

de gatas ••• , o autor prefere repetir,
"autêntica"

dero manifestamente
hesitação

sia-haerresis
homogêneo,

corre o risco de ter por noção a um "saco
tornando a c~amar para testemunhar

do outro, que não mais se lembrava

ter defensa.

a "exata interpretação

Haerresis

sobre a

Jean de Saint-Gilles-,
Eu os consi-

Qual sua definição?"

E ante a

com clareza do conceito e da definido termo grego:haerresis

sacrae contraria-

est sen-

palam edocta- pertinaci-

graece, electio latine •• o"6l Assim, observa Chenu, "here-

é escolha

o

Diante de um dado que intrinsecamente

decide o espirite

desfazer

essa unidade objetiva

.>

o proprio alvitre,

de aspectos de

de Oxford. Ele declara ao dominicano:"

tentia humano sensu electa- scripturae

de

e do estigma, assim como dos instru-

heregeso ••O que ~ a heresia?

ção, retoma Grosseteste

apostasia,

é de extrema importância histórica

noção- como o fôra também contra o dominicano

ao grande Robert Grosseteste,

pelas

os matizes do campo histórico

mentos de (j)peracionalização desse exorciismo por via semântica,
práticas

-no

se apresenta

como

para eliminar,

segundm
,

tal mu qual dos elementos

consideradoso

Desde que os teologos

ocidentais
condições

nos séculos XII e XIII, sobre o que seria a fé, sobre as

refletiram,

e as valores de seu assentimento,

etimológico,

tornando-a

cos observ~veis

o centro dos diversas

entrementes,
estigma,
heresia

elementos

a tal sentido

psicológicos

e sociolQgi-

o autor os seguintes pontos decorrentes dessa "defini-

e da campo de forças engendrado

tegoriz:veis",

recorreram

no fen6meno da heresia."62
Estabelece

ção nominal"

lucidamente

conquanto
tornou-se

da disjunção,

com várias práticas simbólicas

de modo nia rigoroso,

sob a injunçio de "heresia"(o

num eficaz instrumento

de política

da exclusãc ••• ). O primeiro

ponta

sio, no sentido pr6prio a0 campo religiosa,

com r-ef'er-encf.açae

a uma "fe" insti tuídao

"o.

o tais

..
e

usadas de "modo correlativo"
categorias

e mistêricoo

leal e confiante no diálogo com Deus. ~ he-

que, por motivos e ampla contestação

pois, verdade,

própria,

de caráter psicológico

mas verdade parcial que, como tal, torna-se erro exatamente

conexe s ;"63; Observemos

~er persistênciá
monol{tica"

com a referencialidade

sentido etimológico),

total; apesar dessa interessante

disfarçada

"ilusão retrospectiva",

corre1ativo"

da fé institu{daj

e global argumentação

como

de "viração"

apesar disso tudn, se concebermos

(

observaçoes

apesar da su-

por onde a heresia se apresenta

com rigor e clarezaepistemológicos,
..,

tras intressantes

a despeito da "ilusãa

e

por onde, mais uma vez persiste, no fundo, com

a posição "clássica";

definicional,

ha-

por onde a ortodoxia aparece como o sistema

da verdade

toques criticas,

pri-

acima, nas entrelinhas,

de anterioridade;

de deslize "verdade parcial",

"dia-bólica"(no

é,

na me-

e excluinte de verdades

que, a despeito de

da id~ia, já criticada

em contradição

til operação

e socioló-

tal ou qual conteúdo do mistério. Heresia

dida em que se concebe como verdade total, exclusiva
mi tivamente

que, em

É ortodoxo aquele que consente no conjunto das

de modo totalmente

gico, separa, por "escolha"

e

ocorrem com pleno sen-

si, é supra-racional

rege aquele

do

o seguinte: ortodoxia/

a um dado- que comporta a comunhão com a divindade-

recebidas,

que,

sócio-eclesiástica

tido no assentimento

verdades

"ca-

••

cr~ticaso

nida acima-, mas a própria ortodoxia-

11

poderemos

o "modo
ter ou-

,.

Nao so a heresia- como e claramente

defi-

come acima é silenciada no engendramento

hi~

téÍlricgde que Bauer e Turner já nos deram elementos

com relação à "operação da

anterioridade" •••-, como "defililiçõescorrelativas",

são pass:tveis da seguinte ob-

servação:

em ambos os casos, e de modo correIa to , mas di-ferentemente assumido

apresentado(pois

a heresia

é

ção, ao passo que a ortodoxia
pela sé na sua pretensão
nos mostraram

MoChaul

p,..

é

a ideologia;

e erTo quando pretende à totaliza-

é verdade sistêmico-total

monolfticD-original

porque a fé ~ garantida

de apreensãe da totalidade ••• ), como

e M.Maffesoli

nismos basicos de constituiçao
que

"verdade parcial"

e

, estamos a lidar exatamente com um dos meca64
d
do discurso lacunar e pleno, na realida e profunda,

nessa operação

ra

local, sempre dentro. de uma denegada plura1i-

dade das diferenças,

mamipuladas

pela obsessão

esse local se aventa, mediante a distorsida
mo condições

de possibilidade,

tionamentm

num referido

ortodoxia,

correlativamente

trocinada

goria, simbolismo

definidas,

operação

e ques-

não SID na heresia,

mas na

a mesma e referida operação

de simplificar,

disjuntar

pa-

e sepa-

possa, de fato, ainda ser salva pelos "excessos de ale-

e mitologização",

para a heresia,

rarmos o referencial,

Ademais,

detectamos

e a "ortodoxia"

da sé e seus rituais de ocultação/reversão:
parece "natural"

ao geral, co-

e únicas, de todo e qualquer equacionamento

clãssico"(a

a"heresia"

coma diz Lupasco,

promoção do particular

camp0 de conhecimento.

pele "paradigma

rar), conquanto

homogeneizante,

pela antrQPol~tica

cognitiva

trata-se da operação de "separar"(que

mas "contraditória"

para a ortodoxia,

se conside-

que se esquece como tal, da fé instituida ••• ) que aliás de-

fine, em termos de figura mitica, a pol{tica do proprio Adversárie ••onão importa
se "extra muros ecclesiam"

eu "intra muros ecclesiam": "dia-bolos" ou "Anti-Cris,
"
to" tomam agua
benta, como "demonio"
ou comQ a "grande prostl.tuta" ••• Em suma, com

.

essa rápida "lecture du soupçon" estamos a fazer deslizar
tão" como Maffesoli

nos mostra que, dentre 0utros, no caso acima, está- se dene-

gando uma "po~tica da quotidianidade"
realmente

do plural contraditorial

irredut{vel.

ali o que se denega, como Bauer e Turner já reconheceram,

mO contraditorial,
pode ser descrito
animará,

uma "poética da suges-

ou seja, "para se retomar uma expressão
senãm como um complexo de antinomias".

constituindo-o

desde então. Esse conflito

ciedade. É vão pensar num consenso sem fricções,
zas, sem qualquer perturbação.
J.Freund,

O "terceiro

,

é a origem de múltiplas perturbações

todas as sociedades.

O problema da alteridade

de Jung, "o homem n;o

Uma luta permanente

numa sociedade

sempre e novamente

gerir, acaba sempre ressurgindo,

e cada vez mais exigentemente

vezes, de uma exploração
brincar de aprendiz
le, a assepcia

de feiticeira;

exagerada,

trário, a aceitaçãe
todos os elementos

correlativo
seu estatuto

da natureza,

Passemos

remete às estruturas
normal e expl{citm,

quanto mais tempo

vingam-se,

por

e também lembram que é perigoso

acabam sempre por acarretar

do homem contraditorial

poética quotidiana."65

considerar,

do cosmos e do societal precisa de prudências,

assim também a homogeneização

da complexidade.

o foi por

renasce e inva-

que não sabemos ritualizar,

E de mesmo moda os deuses tectônicos
descabida

plana sem aspere-

mas, ao mesmo tempo, é a fonte de

Aquilo

pede a arte do equil{bria.

o

também se faz presente na so-

lida as teorias unidimensionais.

tenha sido denegado. A complexidade

é o pluralis-

como tão bem evidenciado

ll

Porque

revoltas

permite manter,

Isso constitui

social, o contrô"perversas".Ao

con-

sem querer "superar

o que pOder!amos

ll

designar

,

por

ao segundo ponte de que nos fala Chenu.Se o par
e dinâmicas

da fé, essa, entretanto,

comporta dois elementos

apesar de uma tensão assaz delicada

em equilibrar,

estreitamente

"ao menos na
coerentes,

prática e teoricamente:

uma

adesão interior do espfrito à divindade

com quem estamos em comunicação

cujo laço !ntimo é precisamente

rio, e isso, em segundo lugar, numa comunidade
constitu!do

pela adesão supra-referida

pessoal estrita não encontra
comunidade

de crentes,

tufdo"(a

mais veremos numa sócio-tipologia
crença

é

religiosa,

é,

o crente que "escolhe",

que

é

"o condicionamento

é,

dos mistérios

A exposição
lugar, "o ato her~tico

é

por outro lado, não
apaixonado,

uma impertinência

com relação à comunidade

também infiel: ê um "crente fervoroso",

sa santa exigência

é

até nos perguntar

sa1"(no sentido do romantismo
mo sugerem a psicocritica

alemão)

e se a grandeza

do "mito pessoal"

entre "escolha"

dade das figurações

é

O

~istériQ

que "fascina"

rompe" porque
din&mica

é

desordem

da dissidência,

da massa que flui,

ficamos com a impressão

que as frontei-

são fluidas e t~nues. A grandiosimovimentos

coleti-

"simultanea-

é o trajeto do que otto chamara de "numinoso",
pois se trata da passagem pela ambivalên-

como "alienidade",

daquilo que "promove

de uma ordem mais complexa-

trata-se de algo destruidor

seduz •••Heresiarca/movimente

"Schik-

é "mito coletivo". Mes-

vividas na vida pessoal/nos

radical

portadora

nos grandes

de Jung e Durand-

mas com a mera dramaturgia

e "horroriza"-,

cia do sagrada, da alteridade

des-

não provêm-co-

vos, essas figuras miticas e' suas gestas, fazem com que a comunidade
mente ame e tema"- seu "charisma"

responsável

não é realmente

da figuração

que, ampliadamente,

e,

"intelectualmente
fidei"

e a mitocritica

e "heimarmene"

simbólica~ente

Em primeiro

Chenu diz que a "intimidade

se a "escolha"

como nos quadros de N.Cohn e de E.Canetti,
ras de conversão

que suporta e trans

do herege" e, se pensarmos

de Mauron,Baudouin

mo que não lidemos com heresiarcas,

o "intellectus

mistério".

comovente na grandeza

poderfamos

da vivida realização

€I

cujo

da fé": o herege não é apóstata

antes de o ser sociologicamente";

heresiarcas,

com relação ao Deus cuja Pa-

de Chenu conclui com quatro observações.

em penetrar

da

O crente não tem o "direito à here -

divinos.

se produz no interior

pela "ávida curiosidade

sociológico

Desse modo o herege, i.e.,

se não uma regra juridica, ao menos a superf!cie

porta a comunicação

como logo

ao mesma tempe, ruptura não sé de crença, ~

lavra ele escutai e 2. um desvio, lego uma ruptura
"consenso"

Islãc),

at~ os "grupos mIsticos",

o "locus" da ortodoxia.

comete:"l.

comunal"(o

da fé"; por isso a heresia como "esco-

uma exigênc;ia interna e estrutural

com a comunidade,

66
insti-

desde a "regra de fé pmr um magistério

instituída

lha", como ruptura de assentimento
ruptura

da pessoa e da comunidade."

por uma Igreja, até ao "consenso

da eclesialidade

Assim, a fé

senão por meio de e no meio de uma

caso eminente da dialética

fides christiana),

nesses gradientes,

de cada um dos participantes~

espaÇID e regulação

Assim, apesar das várias religioes,

de misté-

coletivG

são portadores

e

como veremos na

e fundador-

que angustia

e

de um destino mitico que faz

a história

implodir,

irrompendm

gura-se, aqui, em oposição
o "imaginário

a dimensão

ao que Balandier

da con-testaçãa",

nal assiste à parturição
tintiva na ruptura

do "rebelde".

com as fronteiras,

em terceiro
apresenta

do "capital homogêneo"

é

mais, simultaneamente
vras "renovatio",

uma comunidade
poiética"

o herege
da co-

) ~ o
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por missão de fundação. Assim,
no Simpósio

de seu caráter sociológico,

ora a heresia

ora como um retorno à pureza primitiva;

como os dois, como aliás transparece

é perfeitamente

estonteante

sócio-institClCio-

da eclesialidade,

o texto de Foucault

um transgressor

progressista,

"re-formatio",

da segurança",

com os limites da verdade revelada:

lugar, "sutil confirmação

como inovação

a angústia

Confi-

Por isso, em segundo lugar, a "marca" dis-

mais do que um "insano"(veja-se

mftico portador de um destino,

ou do imaginal.

chamara de "imaginário

e mais, da "ruptura":

é "pertinax" e, independentemente
munidade,

da meta-história

de tão significativa

E aqui seria preciso

das utopias e dos milenarismos

vier 70' pela~, imago materna"e

at~ na trama das pala-

ambig~idade,

cuja dialética

pela"imago

lembrar toda a dinamica

nutridos,

respectivamente,

paterna",

pelo "regressus

segundo JoSerad uterum" e

O belo texto de J.Wunenburger

ra, em tais conexões,

chama de "as grandes construções

aquilo que Laplantine

"vozes do imagin~rio" •• o"cr{tico"(no

em ~ltimo lugar, afirma-nos

o pr6prio Chenu, "atendo-nos

ditas, rumo às ideologias

to e na sua intencionalidadep

à autêntica

sentimento,

e apaixonado,

que, persistindo

que envolve tal destino

a uma concepção

etimologia,

tratamento

liticas",

mitico-ideológicas,

nais e fideistas.

supremo,

rituais,

ampliaria,

de as "definições

miticos. Afinal,

correlativ~s"

tal c profundo as-

às "religiões

pc-

comunitãria-organizacio-

por fim, sobretudo

à massa como herói, essa leitura das ortodoxias/heresias
de suas figuras e dinamismos

do ser humano,entre~1

dado por J.p.sironne~u?3

O texto de A.Reszler?4

religiosas

política de munds ••• "?2 E aqui só pode-

riamos remeter ao magnifico
em suas dimensões

do

como profanas no seu obje-

envolvem u~ total engajamento

a uma causa, com o absolutismo

explo-

sentido de "crise").?l Por isso,

a noção de heresia pode ser estendida alem dos limites das confissões
propriamente

por

"mytho-

incubaçãCll, e pelo "escgaton/apocatastasis".

desejo",as

e

coerente com a noçao de fé, desde que identificada

na histôriao"69

se

políticas

essas progressivas

em relação

da modernidade,

ampliações,

às linhas de força de uma socio-morfologia

desdo ima-

J

gináris,

especialmente,

entre o (imaginário)

em saudosista

mágico-religioso

berações da organizacionalidade
vida.o.e

maneira durkheimiana

de reflexões,

social, lembrar-nos-ia

de R.Debray

ligieso ••agora fazemos religiãm

e o (imaginário)

lembrando as conexões

sócio-político
a afirmação,

: em 1968 fazia-s8 polftica

?5·

e pensamos

política •••

como revertão cheia de

e pensava-se

re-

Progressivamente
e ainda nSo unificadas,
giosos- acentuam

vimos como as heresias -fundamentalmente

em comunidades

uma pluralidade

plurais,

à unificação

à ortodoxia

internas,

ortodoxia;

foi talo

como referencial

resultado

exposição

da

projetiva?)

Por um lado, a questão de investigar
da heresia como "escolha"

já

o

como referencial
procedem

das especulaç3es

seando 8achelard),

tação"

Simpósio,

teológica.

pela ortodoxia,no
do das doutrinas

em se considerando

ser re-pcsta
históricos",

OU

herética?

'7.6,

impressão

é

de um arb{trio

alinhamento,

complementação

na
tro:

assumida

balizas

a conjuntos

dogma"'t·~cos

Não manipulará

a própria evolução
t

viria a dar um enfoque
ao fenômeno das hereda história da here-

por um lado, a gênese de uma sócioda própria din3-

e de sua eventual recuperação,

ou paroxismo.

heréti-

em termos de "contorno"

como o tentará Durand,

her;ticos

." cor.haJa

que faz a doutrina

da/na ortodoxia)

explicitar,

prenunciada

e, por vezes erroneamente-

e seus móveis e, por outro lado, percatar-se

dos fenômenos

do

na (des)-" oriel

e fundamental

não só o repensamento

Entretanto,

sia" seria de molde a possibilitar

mica recorrente

e

da in-

do "contorno

a sentença de condenação

Não se segue dai uma manipulação

ainda que estrutural

religiosa

simb61ico"

os resultados

sias; mas também, cemo propõe Duby, um estudo sobre as"fases

tipolcgia

tendo, entretanto,

como investigação

a insensata

Gom efeito,

mesmo melhor, de "entorno"(de

mais dinâmico,

hist6rico-

como "perfil heresiogênico"(fJerafra-

nutrir às expensas de antigas heresias?

da cr-ença

- a concepção

~ t a o propr~o
",
.•
e na secreçBo
da heresia, are
con t eu-

engendramsn±o

cidos e inventoriados.

de G.Duby.

fidei" e do "jogo aleg5rico-

. '1#a- 10•••-, assimílando-o
o que e.• um meio de ass~m~

58

leva a uma peculiar pro-

visto cemo "a parte imediata

heterodoxas.

da "fê"

da fé" e a sugestão de que as heresias

"simbolo

por Itclérigos" que isola um corpo de crença nomeando-o

ca

Mas a constituição

de heresia que, além do trais, diz Duby , pesa sobremaneira

do trajeto herético,

rumo

Assim, as heresias precedem a

e cemo "verdade parcial"

por onde elidiriamos

entre-

não conduzir, ao inv~s do

o que ~ a "heresia"

deveria,

em dados momentos

reli-

sectária,

que. suscita duas observações

do intellectus

"mito15gicas"-

do referido

meio her~tico

imputação

constituido

da "curiosidade

vestigação

se a dispersão

e, no nosso caso, da "fides christiana",

jeção retrospectiva(ilusão

teol6giea

eclesial ou à dispersão

à morte pura e simples do aglomerado.

alinhamento,

de "elementos"

de bese do dado sagrado e do dado comunal:

tanto evoluem, paralelamente
ou às confrarias

de express;o

formas plurais

atenuação,

Assim, pcr um lado, 1I•••quando uma. he-

.
,..
d
.
~
resJ,a
emerge no amago
e uma h eresl.a,
e, porque uma parte d o meio heretico
tornou-

se Igreja. Talvez seja a heresia sempre uma Igreja potencial;
para que em seu seio secrete suas próprias
nado uma verdadeira

heres~as,

mas apesar disso.

,.

e preciso que se tenha tor-

f0s1o

Igreja, eu seja, tendo-se metido a excluir e a condenar •••Por

outro lado, se considerarmos

as fases, não poderemos

pensar que os periodos

em

que a violência

parece se atenuar,

onde os testemunhos

cem das fontes, são talvez aqueles em que a ortodoxia
trando-se

indulgente

a própria reforma

e acolhedora?

e assume,

se esforça, ao contrário,
no estudo da tolerância

Por preguiça-

sobre a heresia desaparese torna menos tensa, mos-

ou porque a Igreja ocupa-se

pais, em parte, a inquietação

debilitada,

às reconciliações.

e de suas diversas

herética-

com

ou porque ela

O estudo da heresia cai
Ora, essa frase final é

motivações~~".

??
de suma importância

para nossa pilotagem

lerância acaba por recortar
que rec010ca
que

01

porque, por um lado, o aprendizado

o pluralismo

herético

a questão da vida das heresias

é

"tempo medieval"

to, a despeito

rética",

sec.XI!,

séc.X'lI, com o luteranismo

buição territorial
nas"- veremos
fulgente,

persiste

o problema

versal de comportamento

oo.e as constantes
gressiva
dante"{ou

reformista).

nossa pilotagem
encaminha,

..

a recorrência,

o termD heresia deslizou

por "heterótese":

de.Alteridede,
corrente
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• A comutacão
•

do Outro. e •

da por- uma centralidade
os institucionalistas

de

pede situar-lhe

"a per-

o proteiforme

mostrar,

renasci~ento

na dinâmica

trans-

de "Violência

fun-

por nossa conta, já

para o fato acima mencionado,

profunda.

Progressivamente,

no cor-

ao moda de co~o Rickert

propôs a substituiç~o

de heresia para he t.er'odoxí.a
teriamos, a ncsso ver,

realmente

profunda

introduz

sua dinâmica

do fenômeno,

com autonomia

própria,

como mostramos

e dignidade

hipostasiada,
franceses,

mas "negativo

do negativo"("contra",

"meta", diria Durand)
de transformação.

a voz

ainda que "complementar,

como diz Morin, mas n50 "anti", mera negBtividede

na seu potencial

outro, coma veremos.

A "heresia-hidra",

para "heterodoxiat., e com felicid3de:

em termos de compreensão

e antagonista",

vida resgatada

a ubiqUidade,

da antropologia

ler esse deslocamento

em outro lugar

exter-

Il

ao Simp~siG,

não só uma resposta

~

as mesmas vantagens

he-

e um destino mais re-

estejamos a ler nas entrelinhas,

de modo antecipado.

de "antitese"

e da resistência

Mas a segunda conclusão de Duby é de intensa valia para

mas tambem a propria abordagem

pOderiamos

endê-

os dois periodos-

em "sociedades

o pcr que dessa situaç;o recorrente

e, conquanto

rer do Simpósio,

prolffico,

quase como um dado de uni-

politico)".

que? Tentaremos

entretan-

diante, a uma redistri-

das heresias

da recorrêncie. her~tica

decapitações".por

da dissid~ncia,

d~! por

e

um destino mais domesticado

simbólico-religioso(e

a persistência,

E se considerarmos

assistimos,

que nos fala Duby, na primeira das conclusões
manência,

"permanente,

e a"fsee da tenacidade

e de poder, à transforma~ão

que, não obstante

vencidas ou implodidas";

de modo recorrente,

mico, vital, orgânico •••mas sempre elidida".
a "fase das curtas heresias",

e, por outro lado, por-

e da Vida que veiculam. Ouby observa

o "tempo das heresias

de, ela persiste,

inicial

da to_o

condefinidiriam

e, desse modo. vide. desvi-

Realmente

o caminho se torna

Mas o texto de Duby, também nas entrelinhas,

já sugere o

real e profundo

enfoque- não o instituido

latives't- do par ortodoxia/heresia,
n;mica das polaridades

com profunda

meio de uma decisão

"coíncidentia

seriedade

d3S

historicamente

autoridades

derá-Ia

Consideração

indissolúvel

ortodoxaso

e movediças.

que se perguntam

vizinhas delimitadas

teridade

talvez de neutralidade,

Semoventes$

constatação

mftrofesp

margens~

em todo ceso, fran-

que pode se tornar fecunda para

#'

heresia/heterodoxia/heterótese
as conseq~ent8s

e delimitações

relativizaç5es

crepuscularizados

hetercdo-

do monolitisma

entre ortodoxia/heterodoxia;

uma "reversão

li-

e as zonas de indecibilidade

que Heráclito

"enantioffiorfia"), pois estamos a assistir,
fi

da a1-

ortodoxo

e esse será o eixo de leitura da antropologia

da, que já eStamos a pilotar- a ironia daquilo

mento desde os heresiólogos,

das doutrinas

e, pois. a toler@ncia

pela lógica d§s polaridades

tudo isso sugere-

dromia"(ou

fron-

não só sobre os contornos do meio herético, mas sobre as

e do pluralismo;

os balizamentos

como

por uma clara e inequlvoca

.,

da IIdefinição nominal",

porque evidencia

Também não deverfarnos consi-

da heresia e sobre o proprio conteudo

xas1S:". A aproxi~ação

e psrsiste sendo-o

entre os quais se esprai~mplas

,

fases da historia

~ preciso

aos olhes da Igreja, aos

essa de suma importância

enormes zonas, talvez de indiferença,

aqueles

É inicialmente,

Especifiquemos:

teira. 1!at==~~_!~al~~!~_d8_~~~~_E~1E~

jas indecisas

chamou da "conflitorialida-

oPPositorum"..,.,oDuby afirma:"

o par ortodoxia-heresia.

como duas provincias

a di-

sobre c fato que todo herege se torna herege por

sempre aos ohlhos de todos, um her~ticc.
olhos de uma Igreja.

corre-

ou melhor, agora, ortodoxia/heterodoXia:

e uma l~gica cutra, que Derrida

de", nova versão da revelha
refletir

plano de leitura das "definições

profun-

chamara de "enantio-

realmente,

nesse questiona-

enantiOdrômica" ~., e mais,

fi

.

"
uma :l.ro-
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1

nica "heteroteliâ"

ar:

nerot

da

realmente,

doxo) ~e comutarem,

ação depuradora

da f~ central ortodoxa,

quando Duby menciona
o melhor comentário

o risco de os conteúdos(ortodoxo

seria o dialógico

• Mas, em profundidade,
clássicQ(simplificador/redutor/disjuntor)
da simples e clarc"{Bachelard):
subjacências
tretanto

à problemática

circulando

ortodoxia

dando-lhes

vamos assistir

a roupa contrá-

ao cheque-mate

através de uma progressiva

ortodOXia/heresia,

por todas as aproximações

a problemática

que a "curiosidade

heresiologica

que,

diálogo de um contD de J.L~Borges:Os

chegamos à "questão

paradigmática"

do paradigma
"dialetização

das profundas

ainda que por muitos meandros,

acima feitas, anunciadoras

do símbolo e a "mitodologia"(Durand).

do intellectus

be contra os gnósticos ••• ) manifesta-se,
apclogetica

e hetero-

no próprio campo examinado ••• e caberia somente evidenciar

que já está preparada
nicas reversões:

de Mon-

a essa ironia, mas tão real e profunda

cedo ou tarde acaba por pegar as unidimensianalizações
ria, o melhor comentário

valendo-nos

fidei"(pense-se

sobretudg,

sobretudo

teológicos

o

de irô-

Não diz a
na diatri-

no que mais se criticou.

rrimitiva assim como nos debates

en-

na

da mcderni-

--------------------~

dade, nas interrerências
mitológicas
celização"

rilosóricas

dos gnósticos?

do helenismo

alegorizante

Não roram essas as sobretudo

e nas especulações

apontadas

da verdade? A deresa da verdade "plena"(entenda-se,

rontes de "par-

monolitismo

da fé-

sé) não estaria destinada a ser uma empresa histórica com os avatares da logomaquia, da iconomaquia,
Realmente,

da desmitologização,

vImo-lo com Eliade- que, aliãs acentua as dificuldades

a "gnose cristã",

e mais, prolongando

ção" do cristianismo
um "cristianismo

a problemática

a "dimensão

simbólica

do Anjo"
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diríamos,

não-institu1das;

marca a regressão

83

ortodoxa/acusação

e, mais amplamente

das mediaçoes

obstante

capitaneado

por um lada, pela assimilação

da angelologia

frente ao colonialismo

tão intenso no cristianismo

que regride o universo

das imagens simbólicas

testaçÉio(no sentido etimológico)
porque uma re-condução
com a fenomenologia
camente religiosas

testemunhará

hermenêutica

da dissidência
da sociedade"

de

religiosa,

"cognitivo"
orientalo

uma sócio-tipologia

sobre o "saber do cora-

), empreendimento esse
85
dos bens de salvação. Eis por••

e do mito. Eis tambem porque a conpela "ecclesia

spiritualis"

com matizes,

da dissidência

assim como Duby observou

havia uma palarização,

hamalogar

de polaridades,

da dissidência

por 8.Wilsono

religiosa

ao universo

da Igreja,

da doutrina

a dissidência.

Num sentido mais restrito,

ter religioso.

O termo foi tomado à lingua latina pela linguagem

a noção de recusa, de ruptura("Secare")o
da valorização
gS

pejorativa

do terma "Igreja",

eclesial.

engendrando

minoritário

de cará-

teológica:

a que posteriormente

A conotação

como sendo

freqUentemente

será todo movimento

De

a seita é um grupo

de contestação

ficava um modo de seguir a um mestre("sequi"),

H.Niebuhr,J.

e dessa homologia,

que, "no sentido original,

e das estruturas

religiosa

que entre orto-

por E.Treeltsch,

da seita, que tem como referencial

culo IV, o triunfo ~ polfticD."

especifi-

a mesma polaridade

sendo somente abandonada

uma socio-tipologia

Y.de Gibon observa

termo é conseqUência

e eis

o que já se explicita

das formas de "organização

da sócio-tipologia

é a partir dessa homologação

que pode ser abordada

aver-

e do contato amical, denegando

entre Igreja e Seita que, desde Max Weber, passando

qualquer maneira,

so-

como o prefere JoWach.

De certo modo PQderemos,

~ mantida,

sobre

com H.Corbin e G.Durand,

será uma "mitodologia",

2.20 Alguns aspectos

doxia e heterodoxia(heresia)

de heresia incidirá

e eis porque a "catástrofe

pela Igreja como administradora/gestora

Wach e JoSéguy,

"batizada"

cósmicll" am mesmo tempo em que, por outro lado, denegava essa

bre a problemática
ro!sta latina"

por que passou

a ironia, mostra como toda a "universaliza-

só foi possIvel,

cultura-fo~< •••82-' como a denegação

ção"(não

da secularização,etc •••da"libertação"?

signi-

se acrescenta

conservada

pelo

quando essa atinge, nQ sé_

Para nOSSQ propósito
tores,sã a caracterização
logia- entretanto

maior amplitude

crática",

alem de a análise

sociológico

dessa homo-

entre ortodoxia/he-

incidir,

hierocrática"

de bens de salvação.

fei inicialmente

de salvação,

por razões de uma

é

sim que

é

por Weberj aqui

um grupo contratual.

na exata medida em que há "coação

obtida graças à distribuição,ou

E para a associação

a classe de bens desalvação(desse

elaborado

enquanta a "seita"

há dominaçãQ

ou seja, a c0ação psiquica

administração

au-

de visão, na obra de Wach.

é a instituição

Na "associação

dos referidos

mais na persistência

de modo sociolõgico-polltico-

e Igreja/seita,

O conteudo
a "Igreja"

como "legados",

geral, concentrando-nos

agora abordada

terodoxia(heresia)

reteremos,

hierocrática

não

é

da dominação

para Weber, então, a "igreja é um "instituto"

espiritual

hierocrático

quando e na medida em que seu quadro administrativo

a sua recusa,

traço caracteristice

ou de outro mundo, internos

o fundamente

hd er o-

ou externos):

sua

sobre grupos sociais.

de atividade

cont{nua

mantém a pretensão ao IImonopó-

lio" legitimo da coação hierocrãtica •••Para o conceito de "igreja", ao contrária,

é caracter{stica

seu caráter de instituto

mente) continuado,

como se exterioriza

racional

e de empreendimento(relativa-

em suas ordenações,

em seu qUadro adminis-

\

trativo e em sua pretendida
instituto

eclesiástico

sua articulaçãe

é

dos"

Posteriormente

dentro de uma igreja,

pretensões

ascensões,
submetidos

tribal, sobretudo

nalizados,

nivelamento

consignados

em escrituras

como rotina técnica,

de considerar-se
de salvaçãm

administradora

é,

como a "sei ta

t~

qualifica -

conduta(extra-prctem

local, clânica,

étnico-nacionais

comentados

existindo,

CJ

e convertidos,

não só

tudo isso acontece

ponto decisivo •••é a separação

à instituição

e especialmente

da "seita", no sentido sociológico,
de uma espécie de fideicomisso

de pessoas

denen-

ao "car-

pelo fato

dos eternos bens

normalmente

de modo espon-

mas onde se nasce submetiendG-se à disciplina.

uma comunidade

até

quando a hierocracia

a todos, e onde não se ingressa

tâneo, como numa associaçãe,
ja não

e sua vinculação

distingue-se

oferecidos

Pois

a

quando o dogma e o culto foram racia-

sagradas,

"institucional".

tre o carisma e a "pesSQB"
go". Pois a "igreja"

pr~pria;2o

mas como objeto catequ~tico;4.quando

tro de uma comunidade

e

separado do "mundo" e

e especIfica

as fronteiras

religios0;3.

sobretudo

desenvolve-se

tendo superado a vinculação

quando se esmaeceram

completo

sacerdotal

deveres profissionais

de dom!nia "universais",

hierocrática

aos religiosamente

surge um estamenta

a regulamentação

normal de

separa-ã da "seita", cuja caracte-

Weber obser-ve, al.'
nda que "a hierocracia

fIDrmar urna "Igreja":l.quando

fissional)estão

"territorial"

•• oO caráter de "instituto",

ser "união" que só acolhe pessoalmente

cujos ingressos,

A sua "tendência"

a dominação

territorial(paroquial)

rística

portanto,

"monopolista".

corresponde-Ihe

condição de "nascer-se"

• 87

dominação

carisma ticamente

A Igre-

qualificadas

segundm um ponto de vista pessoal, mas é a portadora
risma "oficial" •••"88 Vemos, assim, a solidariedade
ca", "burocratização"

e "dominação hierocrática",

da,pelo carisma oficial e investidura
"seita", em sentido sociológico,
dade religiosa

"pequena",

da e considerada
natureza",

her~ticaoD.

"não

a gestão autoriza-

dos bens de salvação. Já a

uma comunidade

reconhecida"

a universalidade

que se desgarrou da

por ela, sendo mesmo persegui-

Trata-se de uma comunidade

recusa necessariamente

pacto completamente

é

medianda-se

que, "por seu sentido e

e deve basear-se, assim, num

livre de seus membros. Assim deve necessariamente

tratar de uma organização

aristocrática,

das" desde o ponto de vista religiosa.

de uma associação
Não

t;cni-

o própria Weber, " não é uma comuni-

nem necessariamente

Igreja e que, por conseguinte,

de um ca-

entre "racionalidade

institucional,

sintetiza-o

e administradora

é,

ser por se

de pessoas "qualifica-

como a "igreja", um instituto dis,

pensador de graça, que projeta luz sobre justos e injustos

e que~~reconduzir

ca-

balmente os pecadores ao redil dos que cumprem os mandamentos

divinos. A seita

apresenta

da comunidade

o ideal da "ecclesia pura"(dai

o nome "puritanos"),

"vi-

I

sivel" dos santosoo.Quanto

menos puro for seu tips, recus~s

siásticas

e o carisma oficial. Por causa da predestinação

dade(como

nos "particular

pneumática

baptist"o.o)p

pneumática

ou da "luz interior",

entre os precursores

mos, ou nas seitas pneumáticas

nar membro da "seita".O

Q

é v~ric~.

aparelho

•

,

de pr1nc1pio

dos quakers, ou entre esses mes-

o indivlduo

está qualificado

Sociologicamente

seletivo que separa os quali..-ficados dos não qualificadosoo."

cristã primitiva

é

1\

foi ampliada

por Troeltscho

da idéia cristã na história:

brindo-se
dialética,

•

Salientando

entretanto,

_

uma organizaçaa

social determina-

tipos de expressão

a "tipe Igreja", a "seita" e o "tipo mistico". In-

que, para e autor, entre o "tipo Igreja" e a "seita", recG-

como "conservadorismo"
também uma polarização.

do recebido,

89

uma)linstável mistura de ideologia de mudança e

de ordem sem postular,

observar

tor-

S8

importa e seguinte motivo: a comunida-

da, Troel tsch identifica i/três lógicas socãs í.s" que constituem

teressante

para

motivo metaf:f.sicopelo qual os membros da seita se reunem

Essa caracterização-mãe
que a mensagem

pele "arrependimen-

em geral) ou por causa~de- um carisma especifica

outorgado à pessoa ou por ela adquirido,

é

ou da capacidade

psíquica"~; de qualquer modo, em virtude de uma capacidade

especrfica(como

em comunidades

ecle-

divina desde a eterni-

para e êxtase mu(coma entre os antigos pietistas)

to" e o "desdobramento

de

indulgências

em conseqU~ncia

e "radicalisme",

não há uma oposiçãa, mas uma

Assim, o "tipo Igreja é a instituição

da obra de redenção,

o poder de dispensar a salvação

e a graça. pode se abrir para as massas, adaptando-se
certa medida, fazer abstração

que, ten-

da santidade subjetiva

ao mund~, porque pode, em
em prol de bens objetivos,

que sãD a graça e a redençãoe"go: Já a "seita" é uma "livre associação

de cristãos

austeros

e conscientes

que se reunem, separando-se

do mundQ e restringindo-s8

a

pequenos circulos"; acentua a lei do amor e a expectação da Redenção a, por isso,
sua prática colide confli tivamente com a sociedade global. A Igreja como "ordem
estabelecida

por Deus" é uma "instituiçãe

gestara da graça", fundando-se

transcendente,

permanente, dominante a

na sucessão dos chefes; integra-se am mundo e~a

sua gestão, celebra liturgias rituais para a fiel coartadmj como "instituiçãm
de multidões",

caráter "extensivo" de suas práticas, pretende-se

sociedade global e procura cristalizar
volve as mediações,

dos sacramentos

da sociedade global desenvolve

apresenta

de engendramento

#'

"profetica",

com os poderes institui-

dos ReinGs de Deus e de Cesar. Já a "seita"

um caráter "intensivoll de "comunidade

sentido de administrar

do Reino, na ação

e da prédica, mas também como membro

uma ética do compromisso

dos e realiza uma confraternização

à

sua teologia num sistema filosófico; desen-

não só como instrumento

continuada de administração

co-extensiva

orante", recusando-se

a salvaçãe, que é essencialmente

"

a agir no

de caráter pessoal; cçmo

~

e lIevangelho puro", o que lhe da a liberdade interior de romper com

as rígidas dogmatizações

por inspiração

pneumática oposta; como "comunidade in-

terior" centra-se no sacerdócio universal, na santidade, na espontaneidade
confrarias ou fraternidades
rio; sua açãsjfundada

espirituais

num agrupamento

das

e prefere o estatuto de adepto voluntà-

seletivo/implica

frequentemente

a contesta-

ção da sociedade e da cultura. Eis como, resumidamente

, acontece a dialética po91
lar entre Igreja e seita. Entretanto Troeltsch ainda fala no "tipo místico", que

"representa

a interiorização

e a imediatez do universo das idéias esclerosadas

sob a forma de dogmas e cultos vigentes na Igreja, tendo-se em vista a apropriação verdadeiramente
expressa A.Rousseau.

pessoal, sem mediações e intima dos itens de fe"92' como se
O referido tipo reune "grupos flutuantes estruturados

por

laços pessoais", como diz Troeltsch
um espaço social pluralista

• Por fim, "como a seita, a mistica postula
93
que tolera as redes informais •••e sua teologia da sal-

e

vação acentua a união da alma com Deus; a ascese radical
munitária,

e não co-

como na seita, e o culto exagera no sentido de uma ineiferenciação

papéis, relativamente

presente na seita e recusada na Igreja."

tipo mistico potenciando
sobretudo

individual,

a aÇao da seita, exagerando-a,

94

de

Eis onde, com o

acentuamos a polarização,

quando aqui se refere as "espaÇo social pluralistall•
Antes de nos atermos à obra de Wach lembremos que J.séguy

. pontua
9S
também no sentido de uma polarização onde a seita, mais que "contra-Igreja" é
vista como uma
favoráveis

11

contra-sociedade" , ou seja, a contestação

e a compensação re'Vdes-

situações culturais, ao invés de agenciar estruturas políticas e se-

cãe Ls , aparece como uma contestação rel:i.giosao Assim, "com J.Wach, acreditamos
de bom grado que a seita(ou qualquer outra forma de não-conformismo)

representa

um esforço global de uma sooiedade
complexo

emergente

ca de um contata,

religiosa

de transformações.
tentativa

para se repensar

Protestaçãe,

de responder

e se reintegrar

num

também é uma bus-

a dissidência

melhar a uma nova realidade

repelida

pe-

lo corpo primitivoo"96
Passemos

a destacar as pontos fundamentais

da obra de J.Wach, que

tamb~m acata, ao final da análise, ainda que com restrições,

a polarização,

relativa

em termos do autor,

homologia,

uma dialética

entre ortodOXia/heresia

ou Igreja/seita,

entre "corpa eclesiástico-organizaçã()"

tação". Wach observa

e "tipos e formas de pretes-

que, nas culturas menos complexas,

"tipos de organizaçã~

05

e social são "idênticosll mas, crnm a complexificaçãQ

religiosa

ja do teor e gama das experiências

religiosas,

com uma IIgrganização especificamente
o enfoque da diferenciaçãe

e da pluralidade

em termQs de "grigens"

históricas

que, quer consideremos

ei

diferenciação

poderemos

religiosa

e "evolução

"maximalismo",

Wach matiza certa tendenciosidade
weber e Troeltsch.

Isso significa

e organizacional,

refletem

meramente

religiosas

caracter!sticas

caracter!sticas".

a conduzir de modo historicista

e

que

vale dizer, interno aos fenôme-

universo

religio-

Eis porque
as leituras de

Eis porque convém que, aqui, partamos da polarização

"carpa eclesiasticfJ"/organizaçãe

lidar

quer allminimalismo", há um processo de

nEls, porque os"tipasllremetem aGsllprincipios"que
dadas em "experiências

especificamente

linear", pode deixar a desejar por-

de ordem fenomenológico-estrutural,

sas especificas

seja estrutural,se-

da sociedade".

religiosa

e a

entre

das "protestaçõesllo

Com relaçãG ao primeiro dos termos Wach mostra que a designação
de Igreja ~ melhor abordada,
considerarmos

mais propriamente

e especificamente

cam9 "organização

como "instituição",

eclesial

variáveis

"doutrina,

maximalista

mas a prspria dinâmica

da prctestaçãa.O

tida, o "dado", ser~ sempre a j~ referida pluralidade
tários" cujo encaminhamento

uma estrutura

ou minimalista,

doutrinal,

dências minimalistas,
ca da protestaçã9.

ponto de par-

inicial de "grupos minori-

conquanto a regra geral seja a constituição

ritual e organizacional

como nucléolos

podem acionar a dinâmi-

define já, entretanto,

as constantes

(a elaboração

polêmica de uma tr1plice estrutura,

que Harnack aponta nessa primeira

para e dogma":l.idéias

entretantm

das escrituras

os heréticos.

Se

etapa do processa
centrada na ação

e de práticas organizacionais),
provenientes

de

que encampe eu manipule as ten-

que, posteriormente,

Essa "homogeneização"

conjunta de um corp0 doutrinária

ou ae

se tivermos em mente as perspectiva-

considerarmos

"caminho

os tipos

da ação pode conduzir aD "corpo eclesiástico"

chamar C0rpos alternativos,

ções maximalista

porque jogará com as três

culto e organizaçãall por onde, não só se definirão

e minimalista,

que poderfamos

ou "corpo eclesiás-

ll

tico". O exame do seu processe de formação é instrutivo

se a

teríamos

como

canônicasõ2.tradiçãa

primitivaj

3.necessidades

temp0; 5.condiç~es

cultuais e constitucionais;

pollticas

rência logica e analogia;

4.ajustamento

e sociais; 60 mudança dos princIpias morais; ?coe-

a.tendência

à harmonização das diferençasj 9. a exclu-

são e o expurgo dos err0s; 10. a fmrça do hábito e da rotina.
masce o carismatismo
rol

co, a organizaçao

das origens, acentua-se,
,

eclesiast~ca

A

medida~~e

~

es-

CBm a fundaçãe do colégia apostóli.ti

•

tituição da "instituiçãg"

às idéias do

como cmrpo de funcionarias:

ou do "corpQ eclesi~stico".

v

e o processo de cons-

Entretanto,

nessa formaç;o,

é de extrema importância acentuar os caminhos da forma de poder ou "governo da 1greja", seja porque destacaremms

as formas e

tipms maximalista

0S

seja porque teremos as pistas para detectar as ind{cios

trina e a ritológica)i
desenvolve

e as vias da protestação

Tudo se reduz, em su~~, à organização(que

e da dissidência.

e temos e "tipa maximalista"

"uma concepção altamente

espiritual

a organização,

insiste sobremaneira

no principia da igualdade,

é

ao ideal inicial; aquele
ou menes absoluta

é

cesso histórice •••mas

justificada

é

giosas julgadas em conformidade

em par-

retornando

um simples resultado

é

mais

de um pro-

por razões de principio(continuidade

e à codificaçao

esse

no interior do corpo e que

lugar, pela aceitação

ma, "sucessão a,postolica"); uma segunda caracteristica

à evolução, à estandardização

que rejeita,

assim periodicamente

em primeiro

da tradição, atitude que não

a dou-

e o "tipo minimalista":

a lei, a disciplina

caracterizado,

operacionaliza

da fraternidade

te ou na totalidade,

e minimalista,

dt caris-

o vigoroso impiUso dado

da expressão das experiências

com o todo da doutrina.o.E,

reli-

além da elaboração

da

I
.

N

~

doutrina e das devoçoes,l'o desenvolvimento

~

de uma estrutura hierarquica,

ção entre o laicato e o clera, esse organizado
e prerrogativas
da considerar,

em graus que outorgam privilégios

pr~prims, um direito cananico e uma disciplina •••"9? Devemos, ainpo~s que reforçam os contrastes,

térios de admissão"

a questão da "definição dos cri-

e o "problema da mrtodoxiajautoridade".

os grupos minimalistas,

coerentemente

que une

9S

Quanto à admissão,"

com a concepção da natureza da comunhão re-

iigiosa, são adeptos do principio da adesão voluntária
de sociedade

a distin-

"membros" de uma organização

e da idéia de contrato ou

"livre"("Freikirche").

O ter-

mo "Igreja livre" significa , ao mesmo tempo, liberdade com relação às intervenções
secUlares(p.e.,

pelo Estado) e liberação de qualquer coerção em matéria religiosa

(p.e.disciplina

de ingresso obrigatória).

nO fundamento

metafistcs(revelação)

ademais dos canais sacramentais
trumentos e de sua disciplina

Os partidarios

do maximalisma

sobre que se apoia a instituição

da graça, e na necessidade

salvffica("Anstaltkirche").Insistem

tualmente umcismB

de adesão implica limitações
com a exclusão das minorias,

eclesiástica,

essencial de seus ins-

sobre a pureza de uma doutrina expurgada de erros e compromissoso
posta à definição

insistem

reforçadamente
A restrição

im-

que· podem originar crises e evenpor razões teológicas,

discipli-

nares ou ~ticas(ou mesmo étnicas, como na exclusão do judeu-cristianismo) •••" Com
98
relaçãa ao problema da ortodoxia/autoridade, poderíamos sintetizar dizendo que e
"fantasma piramidal" e o "complexo de poluição" caracter,za os maximalistas, ao
#

rJ

paSS0 que a "inspiraçao pneumatica" marca os minimalistas,

ou seja, um "complexo de

Penteu" em oposição a um "complexo de Proteu", lembrando Bache Larrí •• eJowach mostra
que Sohm descreveu e interpretou de modo eficaz

Q

ja cristã segundo um ponto de vista minimalista

que, aliás, encontra "paralelos"

nas "comunidades

cristãs de tipo dissidente ou nas seitas"oGrupos

listas são respresentadas,
(anabatistas,

funcionamento da primitiva Igre-

p~r exemplo, pelas comunidades protestantes dissidentes

batistas, quakers, mennonitas, os discipulos,

m{sticos e os racionalistas,
pelas fraternidades

cristãos minima-

espiritualistas,

as seitas da Christian Science ou dos russelitas),

fundadas por Marcion, Montan, Arius, Nestorius,Novaciano,Donat

(apesar de sua intencionalidade

eclesial •••), pelas gnósticos(apesar

sante combinação entre seita e sociedade de mistérims),etc.Como

da interes-

maximalistas

mos:a Ortodoxia oriental, o Catolicismo romano e oriental, o Anglicanismo
atenuantes,

os

o presbiterianisma,

rando os três elementas(teologia,

-

e, com

o luteranismo, o metodismo episcopal,etco

passemos à dinâmica da protestaçãe.Wach

gorias de prQte~taçao:

te-

culto, organização),

afirma que, em se considetemos "três grandes cate-

~.-

~
divergencia
no plano doutrinal, crltica a expressao cultual

e objeção ,contra a natureza ou a evolução da estrutura organizacionalo

Na maioria

dos casos, há a tendência ao retorno à experiência originária do fundador ou à comunidade primitiva. Essa reorientação rumo am fundador pode variar da contemplação
mfstica, vLRsande à união espiritual, à imitação e emulação praticada por um indiv{duo ou um grupo intencionando
tre ou de seus disc{pulas."

reencontrar os hábitos e a conduta de vida do mes-

Ademais, há dois"tipos de protestação~:individual

e

99"

coletive. E duas"formas de protestação~:individualismo
temos quatro gêneros de protestação:"l.a

e novo agrupamentQoAssim,

protestação isolada, crftica individual

e-desvio com relação ao "modus vivendi" da comunidade; 2 a protestação coletiva:
0

ambas podem persistir no interior da comunidade; ou 3

0

se separar."

100

e 40sair do grupo e dele

Criticando a imprecisão de TrllJeltschsobre o "misticismo", Wach

mostra que ele pode "orientar"(no
teríamos conseqUências

forma-possibilidade

(l

"individualismo,

por onde

sociais de certas atitudes religiosas: no casa, aqui esta-

riam ligadas as possibilidades
térios, da fraternidade

sentido weberiano)

organizacionais

de emergênCia da sociedade de mis-

e da seita, como amplamente Wach expõe

• Há, também, a
lOI
de uma "nova comunidade religiosa", por remanejamento eclesial

internm ou paralela que, éntretanta, não é o "paralelismo de espontaneidade"(a
ternidade humana quo:tidiana e o "esprit de corps" na critica institucional)

com

fra.
I!)

qual Troeltsch identifica o protesto m:tstico. Em ambas as "formas" surge a possi-

bilidade da "heresia"
I?

• Assim, "apesar das diferenças de con102
ha semelhanças no aspecto geral de todos os mo-

•••

teude evidentemente
vimentos

e do "cisma" tambem
'

considerave~s,

"heréticas".

Os desvios podem afetar certos pontos dados da doutrina(cos-

mologia, antropologia,

seterioriologia,

escatologia,

rais de métode e procedimentCl."103 A conseqUência

~.
moral) ou então pr i ncl.p~os
ge-

sociológica

da "protestação

in-

~

"

terior" 104 é dada pe Lo pr-Lncí.p í.e "acc Ie sd.e La in ecclesia" (expressão do pd e tí.sme de
spener) e algumas formas de arranjQ estruturais
pietatis",

a "fraternitas",

o monaquismo

"saídas". Mas se a "protestação

abrangente

e as ordens. Não detalharemos

é

mais matizada

tica e •••arque-tipologica,

e da "seita

165Eis

que a de seus antecessores,

de óticas: dogn~tica,

histórica,

~8

fenomenológica,

definiria as dinâmicas

tra" ao "ad extra", das "eclesiolas"

quaisquer casos passando

da protestaçãe,

nos detalhes,

Mesmo? E, no casa, o que expressariam?

do "ab in-

sentido etimo-

entretanto,

em

a pregnância

simbólica daquela

Há mesmo como que

homologia.

em "forma social" a captar uma constan-

humano simbólico-religioso:

do, por onde conectaremos

em gradientes

e cismas"o Eis por onde evi-

e daquela já referida relativa

um "esquema mental", ou melhrnr, "ideativo"
te do comportamento

ao passo que a orienta-

no sentido etimológico);

pela ordalia das "heresias

canq~arto impassivelmente

já referida polaridade,

arquétipo

e tipo-ideal

Daremos só algumas indicações

seriam

G

nesse senti-

a primeira parte com a segunda, antecipando/introduzindo

finais.

_____

o

2.3.Mais

que meras sugestõesoooo

Realmente
antropologia

profunda,

_

quê?

temos, para o que se seguirá em termos de abordagem

de

que encaminhar, ao menGS em linhas gerais. três questões:

1. a questão de uma evidenciada
através das considerações
relativa

sócio-poli-

"maximalista"

às "seitas", da protestação(no

lógico) à dissidência/contestaçãg(ambas

espartes

como a tipolQ-

"

ção "minimalista"

denciamos,

a "secessão"

estrutural,

de mode larvar •••Em suma, a orientação

os traços da ort{'}dexia/"corpo eclesial"/Igreja,

l./;iI

aqui essas

ao mesmo tempo que mais

pyop: c;..;a."1"Ía.."
~

é

radical", a conseql'lênciasocial

à emergência do "grupo independente"

e assistimos
gia de Wach

é

s80: o "collegium

e conjunturais

sGcio-morflogia

anteriores

polarizadas,

"ortodoxiajheterodoxia("heresia")

das relações

entre "Idealtypus"

censideradas

observações

do imaginário
dinamizadas,

ou Igreja/"seita

e "arquétipo"

religioso presente
em torno do par cor-

ampliada";

e. em profundidade.

em torno das "polaridades",

2. a questão

através das já

a explicitaçãQ

da "questãm

onto-lógica" (sempre com K orzybski
"d

semanticos

mar-camns o h! fen para evidenciar os matizes
106
•.•
P);>
••
••
e um enfoque nao-aristotelica
e "socio-antropo-lmgica",
em suma. logi-

ca, do "dualismo"
arquétipo/tipo

e/ou"polaridade"j

3. as questões especIficas

ideal, por onde seriam "figurais"

dos simbolismos

e não meras "formas vazias"
10

no

Não terÍamos aqui condições de examinar quer a conceituação
ria, que se desprende de uma teoria antropológica
tuto antropológico

do imaginária

do imagináric10S'

e sua cibernese1090

caçees sumárias fazem-se necessárias
ginario "e" o capital inconsciente
..)

com~ mediaçmes. Assim, par um lado, se o ima-

'de gestos e "schemes"
constitutivos

é o potencial imaginário criador de neg-entropia"e

franjas"turbilhonaresll,

respectivamente,

Q

da ativida-

"pensamento

especificamente

núcle9 IIdurell,paradigmãtico,

finidor, sob seu duplo aspecto(o

quer o esta-

Não obstante, algumas indi-

de simbólica do sapiens", como diz Durand ou, como diz Morin, se
imagmnante

de imaginá-

de-

e o nucleo com as

as ideações e o onirismo coletivo), da

"esfera noolâgicall(ou IInoosfera"
), terÍamos definidas as condições de possibi110
lidada, a universalidade do comportamento simbólico, como as obras de Leroi-Gourham e châtea~lIxprimem

m engendramento

"trajetorrantropolâgica",

Teriamos, aqui, pelo

em Durand, ou pelo "processo de hominização",

e o "homo symbolicus"

expressa o Imaginária
simbólicas

paleo-antropológica.

sob as formas da ideação/ideario

captadas as "raizes biéticas"(os
polo de imersão na physis/bics,

invariantes

em Morin

112

como a instauração das polissemias
e da imaginação/imaginaria.

Teriamos

que são (',)
crêódos/arqu~tipos),

no

e as "figuraçõesll(que são as "imagens simbólicas")

no polo de imersão no eidos/naus. Ou seja, teríamos a "unitas multiple~' representada pelo própr~o "s:l.m-bolm"("Sinn-Bild") e sua lógica da IIcomplementaridade, da
concorrência

e do antagonismoll

que o imaginário

não acontece,

mente, independente
antrmpológicas

113

,como

diz Morin. Assim teriamos, por outro lado,

não se configura histórico-socialmente

e cultural-

de uma "sQcio-morfologia

do imagináriO"115;

ral das configurações

do imagináriel"
e de "estruturas
114
vale dizer que, em cada ocorrência sócio-cultu-

e processss simbólicos mediadores

captar as "estruturas",

da vida social, deveremos

".~.o isomorfismo dos "schemes", dos arquétipos

bolos no âmago dos sistemas miticas ou de constelações

e dos sim-

estáticas que nos levam a

constatar a existência de certos protocolos norma tivos das representações
nárias, bem definidas e relativamente
.'

estáveis, agrupados

imagi-

em torno de "schemes"

~<#

.

originaries •••"116; trabalhe que deve ser feito caso a caso.• e, para nós, deveriamos- a que é matéria de um outra trabalhe, conquanto logo mais encaminhemos
sugestões- assim ler as "estruturas do imaginária"
sias" e da ortodGxia de per si..,:mas*abalhc
taxionômica(ou

parte facilitado pela obra

melhar, isotopia das imagens) de Durand, pela "formulação

mental do AT-9", feita par Y.Ourand
çam) rumo ao imaginário
mais genériCO,

jávfm

na conteúdo plural das "here-

? e sobretudo pela sua ampliação(padroniza-

ll
sócio-cultural

feita por O.Rocha Pitta

também precisamos de uma sócie-morfologia

tiria, "ab initia", situar as manifestações
tadas segundQ a constituição

experi-

• Mas, de modo
llS
da imaginário que permi-

do imaginário em linhas de força cap-

de tipos e mentalidades;

e aqui, a despeito do traba-

lho em andamento,

há mais a fazer conquanto já possamos, de modo heurfstico,

lizar as indicações
"cibernese

de Duvignaud,

do imaginário"lI9.

uti-

Balandier, Laplantine, Ka~s,. e a nossa própria

Seria um modo densm de se a-presentar a fenomenolo-

gia do pensamento

imaginante,

antes mencionada.

E, no nosso caso, de nossa primeira questão, eis por onde enca-

minharemos

que posteriormente

essas "mais que sugestêes". Dissemos

todoxia/heresia,

deveria ser nutrida pela démarche

que, na prOblemática

polar da or-

ficara evidenciada uma possivel forma de imaginária,

mos "pilotar" pela nossa ótica. Realmente,
caráter de histmria das mentalidades,
que "numa sociedade acuada entre

g

que deverfa-

como conclusão de uma investigação

de

Le Goff afirma, com relação à Idade Média,

meda da poluição ideolégica

excluir aqueles que talvez possam contraditoriamente

e a hesitação

em

concorrer para a salvação dos

.
r
puros, prevalece uma at~tude
amb~g~a
cem relaçao aos marginais. A cristandade meN

dieval parece detestá-Ias

e simultaneamente

os admira, temendo-os numa estranha

mistura de atraçãe, fasc{niG e temor. Ela os mantem à distância,

fixando-a, entre-

tanta, de modo proximo para que os possa ter às mãos. Aquilo que ela chama de caridade, com relação a eles, assemelha-se

à atitude do gato brincando com o rato •••

A sociedade medieval precisa desses párias expulsos porque perigosos, mas visfveis,
p~rque, por meio deles, pelos cuidados e atenção que lhes da, ela se constrõi uma
boa consciência., e mais ainda, neles projeta e fixa, magicamente,
que visa dela afastar."120

E B.Vincent acentua que "(Js processos de marginalização

e de exclusão sao o mesmo. É marginal aquele que voluntariamente
ciedade ou aquele que
limites.

é:

é

excluldo quem

Se despede da so-

rejeitado, pele mundo da produção, rumo às fronteiras

é

deliberadamente

tura dominante. A marginalidade
persistente,

todos os males

é

e

condenado pela legislaçãe ou pela cul-

um estada transitório,

em muitos casos é mesmo definitiva.

efêmero, a exclusão é

Viver na marginalidade

será tanto

mais precáriO quanto devido ao fato de o marginal não poder romper todos os laços
com a sociedade dominante.
~

Está permanentemente

sob seu olhar e, cedo ou tarde,

,

acaba por ser ecluido ou "reinserido" •••"121Assim, por um lado, o texto de Le Goff
permite-nos

ver o herege exatamente como portador do "numinoso"- prova a ambiva-

lência da atitude sócio-instituida
estranho-estrangeiro

com relaçãG a ele-, no que reside seu poder de

e os remedios sócio-simbólicos

que lhe são aplicados, ao mes-

mo tempo em que, de certo mQdo, deve ser preservado
pulsor de eventuais

transformações,

cam~ "manancial futuro" pro-

como exemplo de "espaço potencial"; s, por ou-

tro lado, Vincent nos mostra o sentido dos graus de exclusão e, por conseguinte,
de protestação
as dinâmicas

e tolerabilidade.

Como estudamos,

, longamente sobre
l22
da anomia, podemos tanto assistir a uma "transgressão em circuita fe-

chado"(em ambos os textos preVista), e correlatos
ao "resgate recuperador"(que,

com Bourdin

"rituais de invsrs~m"123'

lembra-nos Duvignaud,

como

em nada diminui o poder do

imaginária

"recuperado"

o "reversible

na sua protestaçao,

sobre

wordl" e sua açao simbolica

), mas tambem ao "vazio institutional"
l24
em qualquer dos casos o par "ortodoxia/heresia(heterodoxia)

e à ação instituinte:

e fQrmas de protestação
poderemos

haja visto a série de estudos_

caracterizar

cscilaria entre a polaridade
a forma de imaginãrio

(pois que um estuda dos imaginãrios

ção mais abrangente

envolvida no par e nas protestações

especificas

mos, seria obra de posterior investigação),

e m dualisma. Eis por onde

envolvidos por caso, como mostra-

o que nos daria a forma de estrutura-

de um imaginário das protestações.

E para isso lembremos, com

Balandier

, que as "linguagens do imaginário envolvem a comunicação entre o sa125
grade, o pol:f.ticee o historico"o Aealizámosl
a"convergência de hermenêuticas"
26
entre as sugestões ~ócio-morfológicas do imaginário de Laplantine, Balandier, Ka~s.

? Utilizando-a, em
12
parte, poderiamos dizer c seguinte~ "de um modo gen~rico e tendencial" poderíamos

a nossa, a que agora poderiamos acrescentar

a de Wunenburger

homologar ao par "ort'l,joxia/Igreja,heterodoxia(heresia)/seita"
aes termos que o constituem:

em Laplantine(onde

temos três formas de "imaginação

social", a despeita dos nomes restritos a determinados
que demandaria
co-eclesial"

uma ampliação,

e, respectivamente,

fenômenos que estuda, e

feita por Balandier e por nós)12S' a "atitude utópi-

e as "atitudes extãtico-anarquista

e messi&nico-revolucionária";

no

redimensionamen.to de Ba Land.í.er-

,e na precisão definicional, teriamos o "imagi129
nário da segurança e da ordem" e os imaginários do "conflito e da ruptura", esses

recobrindo

exatamente

os "conflit~s domesticados"

e as "vetorializações

gicas" e que rios daria as heresias mitigadas, ou a "protestação
e as heterodoxias
teressante

profundas e cismas, eu a "protestação

texto de Wunenburger

entre "marginalidade

e heresia",

da alteridade

interna" de Wach,

radical" de Wach; no in-

teriamos, exatamente na definição das relaçães
come abrangentes

ção utópica, as "utopias de alternância
mente abrangentes

escato16-

das vias heréticas da imagina-

e as utopias de altercaçãe",

à "alienidade",

fundamental-

em suma, as heterodoxias

eficien-

tes

; no estudo sobre as "mentalidades do ideal", Ka!:!s131propõe a "mentalidade
130
de sutura"- no nossa casa homologável à ortodOXia/Igreja e, em termos do autor, a
definir a "ideologia"

e a "posição esquizo-paranóide"-,

- a definir a "mytho-poiésis"
çalJ radical"-

e a "mentalidade

a "mentalidade

de ítuptura"

homolQgável à "protesta-

e a "posição depressiva",
~

~

~

par~dE)xal", bastante proxima a "protestaçao

inte-

rior", "utópica" segundo Ka~s; por fim, em termos nossos, onde a convergênCia
hermenêuticas

possibilitou

a "reduçãea" das trfades à díade

te os imaginárirJs da ordem e da "conflitorialidade"
xia/Igreja

e heterodoxia(heresia)/seitao

ção" introduziria

morfologia

,terlamos exatamen132
a recobrirem os pares ortode-

Come dissemos, essa primeira "tipifica-

o trajeto de uma detalhada análise das imaginários

truturas específicas

de

e suas es-

subsumidas pelos "tipms e formas" dessa provis6ria sócis-

do imaginário

religioso. AetemBllIds,desde aqui, a ~egl:mc.ia
e te'rc;f.•o

ra questoes de modo conjunto, mesmo porque ja encaminhadas
se do desenvolvimento

de três aspectos que •• permitirão,

primeira questãe, uma articulaçãe

entre "tipologia"

conjuntamente.

como já o introduziu a

e "arquetipologia"

e, portan-

te, entre n!veis e patamares de abordagem de uma sociologia e antropologia
funda: as relações entre "Idealtypus"

e "arquétipa",

Cll

Trata-

pre-

conteúd0 "figural" dessas

formas sócim-psice-antropa-organizacionais

e, por fim, a questão da lógica pro-

funda subjacente am par ortodOXia/heresia,

Igreja/seita,

termes de serem tratades de modm binário-dicotômico
a ser de medm "dialógico-conflitorial"
Consideremos

por onde deixarão seus

e "escotomizad6s",

passando-o

au "polar", comm jã vimos intreduzindoo

o primeiro aspecto. Fundando a sociologia profunda,

ao mostrar o dilema da "uni tas multiplex" ao nível psicológic€l e sociológico,
salientar a necessidade
arquetipologica,

de se desnvolver os aspectos sócia-culturais

ao evidenciar

o inconsciente

Durand - numa tarefa que seria aprofundada

ao

da dinâmica

coletivo como imaginária social,

posteriormente

tanto por M.Maffesoli

como por R.Ledrut, ambos através do "formisma"- observava que podemos dizer que
" •••Jung, Weber ou pare ta se completam, se não se corrigirem reciprocamente •••Os
sociólogos

da primeira metade de nosso s~culanos

individualismo

preferencialmente

focade pela demarche psicanalitica,

des instâncias pociais e não somente arqu~tipas
Com naturalidade
nea ensina-nos

ensinaram, de modo contrária ao

o "Idealtypus"

puramente psíquicos e individuaiso

se prolonga no "Arquétipo"

que a socialidade

que há gran-

o

/tI etologia

é inseparável da individualidade

contemporâ-

e, para a espé-

cie humana, iriseparável da realização de si-mesmo humano. Mas, reciprocamente,

e

de modo contrário às concepções de um Parete ou de um Weber, aquilo que os sociólogos detectam como constantes normativas ou axiomáticas,

mais que "resIduos"(pa-

reto) ou "tipes", ainda que "ideais", são simbolos universalizáveis
Imagens Primordiais

tão pregnantes para o comportamento

junguianos o são para o comportamento
gico

é,

assim, universalizada.

catástrofes

especifica

antropoló-

Eis porque a mais moderna matemática, a teoria das
apropriou-se

da noção de "arqu~tipo" •••

da esp~cie humana não somente as grandes imagens arque-

tipicas são reitoras da individuação,
secialidade

social como os arquêtipos

individual. A noção de~ArQu8tipa

de R.Thom, tendlD-e evidenciado,

no Inconsciente

na espéCie,

mas pelo mesmo movimente sâo normativas da

do indivíduo •••

" Assim, por um lado, "Idealtypus" e "arqu~tipa"
133
não só designam campos, patamares e estrat~gias especificas de abordagem do "mesmo" mas, por outro lado, tendo-se em vistas as considerações
funda, poderemos

da antropologia

"pilotar" a tipologia "ortodoxia/heresia"-"Igreja/seita"(o

proque

não implica elissolver o "multiplex" na "uni tas" mas, ao contrário, como veremos
10gm mais, tentar elaborar um "macro-conceitm
quetipologia
religioso:

recursivo"

de formas sociais do imaginário(ou

ou "polar") como uma ar-

de formas do imaginário social)

as ,arquétipas, como "formas", seriam empuxos-orientações

no sentida de

de "Anti-Gristo",

"ReinQ do Mal", a "Grande Prostituta",etc.

.podemms nos deliciar no campo religioso e, com Leach

,

138

rixa entre m Eu e o Outro. Mas e Outro, mostrou-nos

Jung

que, com N.Cohn

,

137

no campo "profano": a

é,

no minimo e inicial-

mente, nossa Sombra, a Sombra do Eu ••oe a irenia ocorre quande, não confrontado
com a Sombra, nela projetando os conteúdos de nossos "bodes expiatórios",
vê às voltas com uma velha lei, detectada
dinâmica ps{quica,

mas sQcio-organizacirnnal(veja-se

mia ou reversão automática
vermos

9

já por Heráclita,

que rege não só a

Monnerot

):

139

nida, mas também entre si comutáveis •••nas acusações

"correlativamente

e, mais que polaridades,

prolongando-se

polarizações.

o referido par com as referidas

relatas- uma densa problemática

não só
defi-

e nas identidades reverti-

das. Isso nos levou a pensar, mediando-se a noção de heterodoxia,
polaridades

a enantiodro-

dos contrários. Por isso não era surpreendente

par, a diade "orrl:!oxia/heresialte "Igreja/seita"

o Eu se

em termos de

Pois bem, e aqui se situa -

formas de imaginário social cor-

que, nas entrelinhas

dos estudos de Durkheim e

Mauss sobre os Itsistemas de classificação"

,procura estabelecer uma correla140
ção entre sistema social e sistema lógico, ou entre lógicas dos sistemas sociais
e sistemas de representações

coletivas, para se preservar o pluralismo do dado

societal, apesar das dominânciaso
gia das repres~ntações

E

é

esse problema abarcante de sócio-morfolo-

coletivas que subsume nosso par. Há três textos densos,um

de Eliade e dois de Durand que discutem, exatamente,
campo do imaginário

mágico-religioso,

essa questão, sobretudo no

das paisagens mentais e das funções sociaiso
-- ../

Mais uma vez, nesse tópico, a titulo de indicação,
de- "Remarques

sur le dualisme religieux:dyades

textos outros- "M~phistoph~l~s

e polarit~s"14l-'

ampliado por doi:

et l'androgyne ou le myst~re de ~a totalit~"142

"Le Gréateur et son ombre"I43-'
pe de aplicação

lembremos que e texto de Elia-

apresentando,

das "reduções sociológicas"

ta "estruturallt e a proposta "hermenêutica",

e resguardando

e "historicistas",

e

os direitos e o camencaminha a propos-

ambas bastante próximas de nosso en-

foque sobre o "parlt. Se lembrarmf!ls,fazendo-se o devido desconto, que o estruturalismo é tributário de uma lógica binária e, de certo modo, do paradigma clássico,
como Ricoeur e Durandevidenciaram

,
não o~stante tal senão poderemss recondul44
zi-Im, como Q fizemos via Lacan
, e, assim, acolher suas afirmações sobretudca
l45
no que ora está em pauta. Com clareza diz Eliade- e lembremos a "matriz algébrica" de que nos fala Leach- que, "para os estruturalistas,
de contrários,

as oposições,

os antagonismos

as polaridades,

os pares

não têm uma origem social e também

não se explicam por meio de eventos históricos.

Traduzem eles um sistema perfei-

tamente coerente que informa a atividade inconsciente
ta-se de uma estrutura da vida, e Lévi-Strauss

do espírito. Em suma, tra-

mostra que tal estrutura pode ser

idêntica à estrutura da matéria. Em outras palavra$, não há solução de continui-

n

~

.

dotar de tendencias um flux~ e revesti-Io

com determinadas

imagens, por onde cru-

zamos CDm o segundo aspectB da questão. Seria preciso explorar não só

Q

texto de

Durand

sobre as "figuraçães arquetipais", por onde não teremElS fDrmas vazias
134
nas estruturas, por onde acolhemes as diferenças e as "imaginários", mas sobre tu-

dm o denso texta de Ro"Ledrut- dele destacanda-se

-, onde 0 au135
tor investiga as "arquétipos do imaginário social" e, ao lade dos "patterns"(os

"logoi arquetipais

li)

cap.8

em R.Thorn

) e da abQrdagem "formista", destaca a bela dialéI36
e dação figural às formas, a dialética entre o "desejo e o

tica de preenchimento
imaginário",

sobretuda

onde o "arquétipo sempre será uma Face do DesejQ existenciado" •••Fi-

camos par aqui carne segundo aspecte da questão.
E, realmente,
li)

quê? Não meras sugestões,

po, já equacionado.
ser desenvolvido

esse tópico só poderá introduzir

porque o material que aventamos

Entretanto,

está, de há certo tem-

por um lado, dada a impossibilidade

,

mas, por outro lade, porque e fundamental,

dante" da abordagem

sugestões. E mais

que introduzimos,

de ele aqui

.

no sentwdo de "fun-

a ele não poderemos deixar de nos referir e,

assim, mais que meras sugestões, mas também sugestões, vai mais uma sugestão: a
de abertura da "cemunidade
te comezinhos

cientifica" para universos antropológicos

relativamen-

em outras paragens- e mesmo entre nós, é clare, não no universo do

saber universitário

instituido •••- e que muito têm a nos dar, desde que estejamos

abertos para desaprender

e aprender a aprender,como

diz Morin, como aliás todo

e qualquer programa de educação cientifica permanente de há muito vem nos propondoo Desafio? Sem dúvida. Trabalheso? Mais ainda, como temos os depoimentos

de um

Bachelard e de um Morin, por exemplo •• oe por que não nos lembrarmos da etica do
conto de J.L.Borges,

"EI etnografo"? Por isso que, mais ainda, com o terceiro as-

pecto da questão, de suma importânCia
caráter "conteudistico"
e dinSmicas

envolvidas

epistemolégica

para nossa exposição,

e metodológica,

e ainda de

logo mais, sobre a arque-tipologia

em nosso"par diádicG", por isso que, seguindo o espírito

desse item, limitar-nos-emos

a fazer as indicações

basais, deixando um como que

possível fermento de interesse •••é evidente, para aqueles não familiarizados
esse universo. Entretanto,
çãm desadensada,
compreensãa,

com

uma vez mais cremos não estar, com a pouca de exposi-

deixandD de fornecer as linhas gerais de situacionamentD

para a

ao mesmo temp@ em Que- por vezes nem sempre é fácil ••- tentamos pas-

sar o rigor cientlfico dessas construções

teórico-práticas.

Passemos, pois, ao

terceiro aspecto da questão.
~ interessante
heréticos,

a recorrência

observar, nD manuseio dos documentos ortodoxos

das reciprocas

e reversíveis

e

acusações, após a sintomã-

tica divisão do mundo em duas metades, feita por uma cabeça dividida em duas metades- modo pitDresco de se falar numa "anto-Iógica"

de dualidades

e metades •••-,

dade entre as polaridades

e as oposições registradas

nos níveis da matéria, da

vida, da psyche profunda, da linguagem ou da organização
criações mitol~gicas
las investigações

plicitamente

E, realmente,

n{vel das

G

estaríamos a esp~rar pe-

de Lupasca sobre a "lógica da energia" e pelas investigações

de McLean e Laboritt
straussianas,

e religiosas.'."146.

social- e

sobre o "triunic brain"

apesar da anterioridade

, a fundarem as homologias lévi147
de Jung, único autor a quem se refere ex-

'lupasco como "antecessor" ••• Mas, em coerência com a postura herme-

nêutica e a critica aos reducionismos,
mação seguinte-

ainda que reconduzidos,

que Durand citara como constitutiva

ções e do trajeto de uma antropologia

por excelência das preacupa-

profunda, como já evidenciámos-:"(com

ção às criações epirituais) •••~ sua significação
Apresentandm

Eliade faz a afir-

rela-

profunda que procuramos apreender

um certo número de documentos colhidos em culturas diferentes,

lhêmo-los de modo a poder ilustrar a esfusiante
enigma "sempre recomeçado"

esco-

variedade de soluções dadas ao

da polaridade e da ruptura, do antagonismo

e da alter-

nância, do dualismo e da união dos contrários."
Mais ou menos contemporâneo
.
148
os dois _. -_....
.:;,
textos de Durand-c:"Duálité.et Drame: des winnebag8 à Victo~ Hugo" e "polarite et Psyché individuelle
dito

9

rigoroso,

16gicas:8os
desp

o universo das onto-, cosmo-, antrope-,

dualismos(absoluto

explorand8

gnosticismo

et culturelle"149-

sócio-, psico-lógicas

também "exemplar", de nosso par, agora "figurado" em

seita", na sua dialética argumentativa,

disjuntera-excludente,

bólica") adquire rosto atrav~s das acusaç~es
em profundidade,

Hiob". Poderiamos

e "Igreja-

separadora("dia-

que se "figura~' por Cristo e satã

toda essa zelosa heresiologia

sectarismo acabem sendo presas da ironia enantiodrômica)o
fara em profundidade

e

as várias vertentes da "heresia exemplar", o

torno de "CristlJ-satanael"(vale dizer que o par "ortodoxia-heresia"

conquante,

modo eru-

e mitigado, bi-polar e polirnorfo) e das polarida-

fundamentalmente

e a formulação,

explorariam,de

analisado por Jung, sobretudo

-

e esse nao menos zeloso
O que aqui afirmamos

em "Aion" e em "Antwort auf

concluir cmm a citada epigrafe de J.L.Borges. Fazêmo-lo

com

a conclusão de Jung:" •••prefiro não entrar no mérito da questão de saber se o
exacerbamento

dos opostos,

que agrava o sofrimento,

maior de verdade, expressando
mundiais do presente,
r-éconcd

simplesmente

em duas metades aparentemente

sua antinomia

interior,

ir-

à luz da regra psicológica acima proposta:

quand~ um fata interior não se torna consciente,
a forma de fatalidade,

um grau

o desejo de que os acontecimentos

que dividem a humanidade

Lf.áved s, sejam considerados

não correspondea

ele acontece exteriormente,

sob

eu seja: se o individuo se mantém íntegro e não percebe
então é o mundo que deve configurar o conflito e cindir-

se em duas partes opostas."150

3.Sobre a dinâmica das limites na cristandade

ocidental

-------------------------------------------------------

"11 faut le systeme, il faut l'exces •••par exceptian Ia transgression illimitée est concevable ••• el1e ouvre un accês à l'au-delà das
limites
ordinairement observêes, mais elle
,
reserve ces limites."
(G. Be taille)
"L'Ange est à Ia fois le hiérophante de l'être, le m~
diateur et l'herméneute des Verbas divinso"
(H.Corbin)
"Jeder Engel ist schrecklich •••Fangen die Engel wirklich nur Ihriges auf, ihnen Ents
trBmtes, oder ist manchmal, wie aus Versehen!
ein wenig unseres Wesens dabei??.o"
(Rilke)
"L'autorité pneumataphore des startzi, le monachisme intériorisé de teut laic, le charismatisme de tout fide~
,
le, s'apparentent a Ia theologie de l'Esprit saint et
non pas à Ia théologie de l'Institution dans le sens
occidental. rI y a lieu de parler plutôt de "l'institutitm événementielle", dono insrganisable de par sa
natureo"
(p .Evdokimov)

,

,

,

• Ja que "pilGltamas" e "grientamos"
sando ao trabalhe por uma antrepologia
mos, oabe-nms

lembrar os principais
Precisámos,

temologia

da antrepologia

profunda,

expositivG

a que agora propriamente

passes dessa articulação,

inicialmente,

-9

nesse material

vi-

chegá -

de moda remissive.

situar n~ssa ética em termas de epis-

que já é corriqueira

em outras paragens,

par exemplo

o trabalho de schulte-Tenckheff
citar D quadr~ epistêmico

por uma dupla razãa: por um lada, para expli151
de snde falamos tentandm, assim, falar "com" e nã0 "con-

tra"; por outra lada - a despeitc dessa abordagem

ter começado,

par vertentes

di-

versas, na década de ?O.o~- para dar certa mJticia desse campe "transdisciplinar"
e dessa abordagem

também "transdÓlsciplinar" que, tendo começadlllcom a criação do

"Centre de Recherches

sur l'Imaginaire",

sob direção de Gilbert Ourand- paralela-

~
mente tJ.nhamos,
em linhagem paralela, as pesquisas

de Sociologie

de Connaissance",

em resultados-,

de Ouvignaud

de Morin no CNAS, para citar os mais destacados

acabou PQr congregar

(ceme CRI-Groupement

nées du CNRS-56) os grupGs que, em França, e nCl exteriar,
quisa antropológica
Morin, Vernant,
Leroi-Gourham,
lembrandm

sobre o imaginário,social;

Moles, Ouby, Ouvignaud,
Starobinski,

na "Labor-e to í.r-e

de Recherches
desenvolviam

e juntaram-se

Balandier,

Coordonuma pes-

nomes como Durand,

Ledrut, cazeneuve,

Maffesoli,

Milner, Eliade, dentre outros. Assim visámos,

do que Kuhn nms dissera tocante às resistências

também,

das "ctllmunidades cien-

t{ficas" instituidas

com relação às "mutaçoes paradigmaticas"

zações", naquele CIDnluio institucional
tente e tecnoburocracia

e "re-paradigmati-

t{pico entre monapálic dID discurso compe-

do saber aliada ao desempenho

de atividades

funcionáritllsgestores do saber permitidm/exclu:fdo •• olembrámo-nos

é que obstaculizam

zes denegadas

da citadela, os "obstáculos
exemplos

situámos,

que essas rigide-

a pesquisa,

e mais, acabam por criar, na defesa

epistemológicos"

de que 8achelard fornecera inúmeros

e, em antropologia,

denunciar.

como corpo de

Sperber, Durand e Morin não deixam constantemente

pois, de modo critico a ótica de abordagem

de

de uma antropolo-

gia profunda.
A seguir,pensámos

as clássicas questões da dissidência

religiosa

seja em termos dogmá"tico-criticms de "ortodcaxia/heresia"- por onde a noção de"heterodoxia"

apresentava

profunda-,

seja em termos de uma sócim-tipologia

"Igreja/seita".

um viés para uma leitura transversal

Trabalhámos

as "definições

já

com a "/", sugeriamos

a existência

da dissidência

correlativas"

mar, como se expressa Morin, "circulos viciosos

rumm à antropologia
religiosa

ns sentida de transfor-

em cIrculos virtuosos"

possivel de um "macro-conceito

que torna a unir e pensar, de mode "complementar,

te e antagonistaU,

que fôra simplificado,

reduzidB,

radigma clássic;:J-e, portanto, de uma Uonto-Iógica"

e, assim,

recursivo"152

- um foco relacional
9

concorren-

separado e excluido pelo pa-

Outra implicada nessa relei-

tura: canfiguraram-se

os pares de mpostos, as polaridades

fim, aos j~ referidos

pares "ortodoxia/heresia",

e as polarizações.

"Igreja/seita",

homolog~mos

sGcio-morfologia

do imaginárieJ através do lIimaginário da ordem/imaginária

flitorialidade"o

E sugerimos,

de modm historico-socialrnente
imagin~rios

especificos,

como

por um estudo das mentalidades

nos referidos pares, a larvar "coincidentia

uma

da "can-

por fim, não só de modo pSicológico(profundo),
verificávelg

Par

mas

e dos

oppositorum".

E, assim, passamos à parte final de nosso trabalhmo

3.l.Mais

uma vezo ••desde o solo paradigmática ••oa questão da dis-

----------------------------------

-------------------------

sidência
Desenvolveremos
a problemática

da dissidência,

liar problemática

um peculiar,

e o jogo entre corroas e transgressão,

dos limites e umbrais, que possibilitarão

nâmicas de nossos já referidos

to as de ordem sociológica(Igreja/seita)
seja como protestação

acabam por envolver,

______

'-.!'Id.nti-" [lU

quan-

seja como protesta-

radical ou secessão, uma visão agônica da re-

como "afirmaçãoll: trata-se do "trabalho"
"C.Q[]~.

as di-

do Ocidente.

de ordem dogmática(ortodoxia/heresia)

lação, e mais, uma visão que agencia uma simples positividade
negatividade

a uma pecu-

redimensionar

pares de opostos da/na cristandade

Tanto as considerações

ção eclesial,

mas não original modo. de reconduzir

e/ou uma simples

da Norma e/ou do "trabalho"

Ora. como já sugerimos pela "uí.eLe tã zaçâo

dessas simplifi-

cações" nos/dos
realidade
rência,

pares de opostos,

complexa

de um fen8meno,

capta, a complexidade

cia capta a complexidade
rão o mesmo caminho,
diferença,

de inovação

interdito

da dissidência,

como "heterótese"

ção Outra",

Maffesoli
trálogo"

153
O fundamento
centros)

capilariza

fundamental

que desvincula

a consideração

complexo"

escatológica",

a dissidência

e de-

da "hetero-

encaminha

como "afirma-

como IIparte de sombra e par-

como "ordem simbólica"(remissão

a Baudrillard),

o macro-concei to recursivo

do ~te-

complexa.

é a "normatização",

pois a "Norma cria um centro(ou

e as periferias"

e sua extensividade

é

do corpo social engendrando
que a imputação

renÇa no que sempre ela apresenta
cus" ao "homo aequalis"
do qualitativo(ou

seja, da diferença),

o domfnio

à normalidade

de excessivo

há o referido

"uma dominação

processo

tetônica

das paixões ••• "154 Assim,

desestruturação

a um instituido

violência)

ca "tradicional"

da protestação

social,

entretanto,

exatamente

aquilo

que

chamar de ar qui-

"o.oa dissidência

e fundaçgo~

àu~ainda,

social

ela revela urr~

e conclama a uma nova fundação.

pode ser simultaneamente

de que testemunha("con-testare"),

uma forma dotada de uma dinâmica

que, negando a ordem

poder{amos

e é a tese do autor,

social mais ou menos pronunciada

Assim a dissidência(a

gene-

não pode tolerar a dife-

chega a desconstruir

de destruição

que se

da equivalência

de nivelamento

a coesão social e que, à maneira de Fourier,

num duplo movimento

insidiosa

e mesmo cruel. Do "homo hierarchi-

permitia

cionalidade

a ordem da

em Morin: ordem/desordem/interações/organização

o que significa

inscreve-se

é

segui-

desse mecanismo

no complexo

ralizada,

de ver

Outro num processo

que já capta de"modo

mostra como a "dissidência"

em aparên-

já contornar ••• Num belo texto -"Dynamique

possibilitaria

a Bataille),

50

avatares"dialéticos"

05

o que, entretanto,

como IIvetor de antecipação

te malditall(remissão

assim como

No fundo o que se deixará

e transgressão

da

"por cortes" e que, so em apa-

da Norma. E

de organização

como veremos.

de Ia dissidence"152-'

05

ent;o reduzido,

o limite que põe o irredutivel

~solidariza
doxia"

trata-se de uma visão, em úttima instgncia,

analisada

com relação

ou com relação a si mesma como

própria."

No primeiro sentido temos a dinâmi155
e da secessão eventuais como fatores de organizacomplexa,

motivo por que, em sendo "afirmação

tra", não se conjuga à visão antes criticada(visão

Ou-

"por cortes"), .não só pelo fe-

1'\

nomeno da alteridade

afiemada,

mas tamb~m em virtude da indução

é no segundo sentido que poderemos melhor reconduzi-la,
blemática

dos limites.

entretanto,

retornar

E aqui nos valemos sobretudo

a um desenvolvimento

Criticando-se
tica" da transgressão,
terditos,

pela transgressão,

de Bataille
já conduzido

tanto uma "visão kantiana"

para vermos a transgressão

Mas

à pro-

e de Foucault

sem,

•
l56
quanto uma "visão dialé-

pois que ambas a tornal! ontologicamente

da Lei e da Norma, reduzindo-lhe,

reforçamentos,

ampliado

"tetralógica".

pois, o dinamismo

alhures

solidária

dos in-

a um mero jogo de

não como mera "negação de valores"

nem

como mera"afirmação

por inversão",

da como "negatividade
indefinida

em suma, para que a transgressão

sem uso", como "afirmação

e interminável",

não positiva",

como "alteraçãojalteridade",

mites do Outro", citaremos,

como sintese,

Ia transgression"

diz que, "(a transgressão,

Foucault

e

tão emaranhada)

para se tentar pensá-Ia,

perfaz, ê preciso desvencilhá-Ia
bertá-Ia

daquilo

jogo do irrisório,

sobre limites

violência

por isso ela adquire,
nele se aprofunda,
negativo

definição,

mundo dialético

para a existência,

nada tem de positivo:

é

li-

animado
no

não faz resplan-

e inabordável.

Justamen-

mundo ético), nem triunfo

ou revolucionário),

Ela afirma o ser limitado,

justamente

medida da distância

que

que a faz nascer. Nada é
ela afirma esse ilimitado

por vez primeira.

Mas podemos dizer que

nenhum conteúdo pode ligá-Ia, pois que, por

nenhum limite pode retê-Ia.

da partilha.

invisivel

se cava e esboça a marca fulgurante

onde salta, abrindo-o

tão pura e

com a éticao

i.e., daquilo que

no âmago do limite, a desmesurada

na transgressão.

essa afirmação

parentescos

num mundo partilhado(num

que ela apague(num

do "Préface à

essa existência

não procura abalar a solidez dos fundamentos,

é

aos li-

nada opõe a nada, não faz nada deslizar

decer o outro lado do espelho além da fronteira
te porque ela não

como "recondução

pensar a partir dela e no espaÇo que ela

ou o subversivo,

pelo poder do negativo ••A transgressão

como "transgressão

só um texto de Foucault,

de seus canhestros

que ó escandaloso

seja apreendi-

Talvez ela não seja mais que a afirmação

Contudo ainda seria preciso atenuar

brar o gesto do corte, ou a instauração

nessa palavra o que possa lem-

de uma separação,

ou a medida de um des-

(

via, deixando

somente aquilo que puder designar

losofia contemporânea
mação não positiva,
na distinção,

tenha inaugurado,
um desnivelamento

descobrindo

feita por Kant, do "nihil negativum

de contestação.

uma afirmação
N

..,

o único equivalente

critico. Essa filosofia

P

A'

Para negar existencias

contestar

Ter:f.amos,pois, uma "proxêmica

a IItransversalidade" de alteridades.

der, com Durand, a "estrutura

liminares.

e

é ir até o âmago vazio onde o ser atinge seu

limite e onde o limite define o ser. Lá, no limite transgredido,
o

ou valores,

A

cada um deles aos seus limites e, por ai, ao Limite onde se

dá a decisão ontológica:

como definidores

da afir-

que não afirma nada~ em plena ruptura de transitividade.

o gesto que reconduz

das diferenças,

dis-

Não se visa, aqui, a uma negação generalizada,

nao e o esforço do pensamento

cOritestação •• o"157

de uma afir-

i.e., da provação do limite, é aquela que Blanchot definiu por

mação não positiva,

contestaçao

Talvez a fi-

e do "nihil privatium",

ll

meio do principio

a possibilidade

de que encontrariamos

tinção que sabemos abriu o caminho ao pensamento

mas"

o ser da diferençao

religiosa

da ótica de abordagem

dos umbrais",

ressoa o sim da
o pluralismo

E assim poderemos

da transgressão"

compreen-

e a noção de IIlimite"

da "fides christiana"

e suas trans-gressões

Durand mostra q~e "toda religião

cia, natureza ou função, mas por funcionamento:

é

transgressiva",

,.

não por essen-

funciona sempre como "algo que es-

tá aquêm ou além de certo limite laico ou profano". lembrando a etimologia de "
transgressão"(

trans-gradior,

atravessar

na origem do ato religioso(ou
que ultrapassou,

ppolitico) há uma transgressão

se torna uma instituição

tido etimológico).
ma diet~tica"

uma linha, passar além de) afirma que

e uma tradição(ambos

Entretanto a transgressão

e, estudando a estruturação

co, Durand evidencia a realidade polarf

que, através daquele
os termos no sen-

se dá e se põe com relação a uma "nor-

de algumas festas do calendário litGrgi-

e ambivalente,

da transgressão

pois, nas

festas, temos periodos de contenção e de e~pansão, sendo que a Igreja regulou a
ambos. Essa estrutura da transgressão

que, por um lado, é polar e ambivalente

por outro lado, remete às duas formas de "contestar",
"norma dietética"

sendo, pois, transgressão

e,

reconduzir aos limites a

em "hipo" e transgressão

em "hiper",

Gilbert Durand ancora-R no próprio "schéme" do sagrado. "Penso no velho esquema
sefirótico

que situa a manifestação

do sagrado entre o Rigor e a Clemência,p.eo,

ou mesmo em otto, para quem o sagrado é o "tremendum"

e o "fascinendum",

penso

no que chamaria de a fase privativa e a própria ascese do jejum, da abstinência
e do sacrifício

e, ao contrário, encontramos o "fascinendum"

da grande festa.Ora,

em ambos os casos, trata-se de transgressão •••com relação à

ordenação do quotidiano,
"devir antropolõgico

que é uma regra dietétic80 ••"158 Assim, com relação ao

horizontal"

tos verticais de transgressão",
gorosamente

codificadas

uma transgressão

é,

de um tempo banal, a religião instaura "segmen-

não o sagrado,

nas suas atividades

por definição,

transgressiva

conjuntamente.

-

A

de limisão

Em suma, " •••a religião,

se-o

porque sempre pretende introdu-

coroando a natureza no fio quotidiano da hist~ria

a cultura não

é

diferente da natureza humana, há a necessi-

dade da "superação" religiosa •••Mas essa transgressão
•••

transgressívas.ooe

ou os "dois tipos"de transgressão

por funcionamento

zir uma direção de "sur-nature"
e das culturas.Porque

são, entretanto,

"sem limites", conquanto recondutora

"sempre apresentando-se

é

que, ri-

dimensões e aberturas de "meta-histõria"

tes •••Além do mais, as "duas intervenções"
"solidários",

na fase orgiãstica

estrutura religiosa da transgressão

é

se dá em "hiper" e em "hipo"

essencialmente

constituida por varia-

çoes em torno do eixo do quotidiano, do que se poderia chamar a quotidianidade.E
é precisamente

na vida religiosa

que instantaneamente

essa vocação do homem para, como dizia Malebranche,
pois, como essa vocação transgressiva

e contestadora

apreendemos

de modo vivo

"ultra-passar" •• o159 Mostremos,
do homem agencia uma "proxê-

mica dos limiares" e uma "poiética dos limites". porquef "dialógica" de nossos
referidos pares de opostos

é

uma regência de polaridades,

"princ:Ípio dos limites" numa "hipercomplexidade
caso,

é

o "sistema da f

de polarizações

sistêmica"(Morin)

pelo

qUB, em nosso

1
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_cfimv_cYi Zi fcgcn]( io

m]dW7 0vffjWlWZcagW ZW l]WfcZWZ] ij]lWnvlcW Zi h]aWncpiff7 Z]mZ] C]a]f dv _WlW cZ]h*
nc_cYWZi i DDnlWXWfbi Zi h]aWncpiff( YihkoWhni m] Yigjlig]n]mm](

Z]mZ] ]hnÁi( Yig

ogW ZcWfÉncYW W ko] moXdWtcW ogW fÚacYW "Yf±mmcYWffã ?]mZ] Hilch( ]g .6:/ Klcaiac*
h]

Z]m]hpifp] W n]ilcW ZWm nolXofÍhYcWm( Yihp]lachZi Yig i DDlocZi ilaWhctWZil"(
.36
Z] ko] nlWnWlW ;nfWhf4- Z]mZ] .64- ko]( jil moW p]t( honlclW chmjclWÇÁi hi hWi
g]him _Wgimi "ilZ]l _lig hicm] jlchYcjf]"f:f$

_ilgofWZi Z]mZ] .626 jil Qih Ai]lm*

n]l, Kil _cg( i YihY]cni niji fÚacYi ] gil_ia]hÉncYi
pcZ]hYcWlcW

ko] "niZW gil_iaÍh]m](

Z] "YWn±mnli_]"

io m]dW( niZW Z]fcgcnWÇÁi(

lW Z] fcgcn] YWZoYW( io m]dW( chWZ]koWZW

]g Obig

( ]*
f4/
fcaW*m] W ogW lojno*

]( Wmmcg( W cZÉcW Z] YWn±mnli_]( Wi chpÉm

Z] ]rYfocl( chYfoc W cZÉcW Z] Z]milZ]g Z] giZi a]hÉmcYi jilko] W lojnolW ] W Z]mchw

n]alWÇÁi Z] ogW WhncaW _ilgW õ jlijlcWg]hn]

YiXmncnoncpW ZW hipW _ilgW,"

1537

@cm(

Wmmcg( im WfcY]lY]m ZW hipW hiÇÁi Z] "fcgcn]"( i ko] him j]lgcncl± "WjfcYWl" i
giZ]fi Wi "mcmn]gW ZW _cZ]m YblcmncWhW" ]( Wmmcg( ]pcZ]hYcWl W fchbW ZWm chpWlc5h*
YcWm ] j]lmcmnahYcWm

]mnlonolWcm( Wi g]mgi n]gji ko] W WacnWZW gipcg]hnWÇÁi ZW

bcmnÚlcW Z] YihmncnocÇÁi

ZWm _caolWm Z]mmW YlcmnWhZWZ] iYcZ]hnWfi Kil Wkoc W Wh*

nlijifiacW jli_ohZW ]r]YonW m]o jlid]ni Whnliji*DÚacYi

Z] ]pcZ]hYcWl W "ohc nWm

gofncjf]r" Z]n]YnWZW hW bcmnÚlcW miYcWf ] hW g]hnWfcZWZ] chmnWolWZW jil ogW ZWm
jl±ncYWm mÚYci*mÍgcYWm Zi "bigi msgXifcYom"i KWmm]gim Wi n]lY]cli cn]g,
;m YihmcZ]lWÇá]m
ZW WhnlijifiacW

]jcmn]gifÚacYWm

chZo nWlWm Z] ogW ZWm WjfcYWÇá]m

jli_ohZW( ko] Wkoc nigWl± jil "iXd]ni" i "mcmn]gW" ZW "_cZ]m Yblcmw

ncWhW" hW @olijW( Yigjil± Yig im m]aochn]m nlWÇim7"f,W _É YlcmnÁ
jf]rc_cYWhn]

\

og mcmn]gW Yig*

] fcgcnWZi( hÁi m] l]ZotchZi h]g é ]rYfomcpW ] âhcYW jlÉZcYW Z] og

Z]om gihin]cmnW( h]g é l]ZoÇÁi W og e]lcagW gihijifcmnW8

/,W fchbW Wtof Zim Qima]m

ZW ilniZircW É XWfctWZW jil ZoWm _lihn]clWm( XWmnWhn] Zc_]l]hn]m( ZW Dh*_cZ]fcZW*
Z]7 W,m]dW j]fi ]rWa]li( j]fi ]rnl]gcmgi Z] og fcgcn] ]mj]Yu_cYi YihZotchZi W ohv
nlWhmal]mmÁi
g]imn±ncYWm

]g bcj]l( ihZ] Wm "b]l]mcWm" _ilh]Y]g Xihm giZ]fim, "YWn±mnli_]m" bi*
ko]( jWlWZirWfg]hn](

YihnlcXo]g jWlW W pcZW ZW ilniZircW Zi mcmn]gW(

mifcYcnWhZi WX]lnolWm mcmnÍgcYWm( _]]Z*XWYe YihYl]nctWZim

jil Wfaohm pchn] =ihYc*

fcWm @YogÍhcYim8 X,m]dW jil Wn]hoWÇÁi( j]fW ZcmmifoÇÁi Z] og nlWÇi fcgcnWZi ]mj]*
Yc_c=J( ]g nlWhmal]mmÁi

]g bcji( ihZ] niZim im "YihYilZcmgim"*

jli_Whi hi ko] niYW é _É*

i WfchbWg]hni j]fi

mÁi Xihm ]r]gjfim, OlWnW*m] Zi ko] jiZ]luWgim YbWgWl Z]

"YcmgW"( io m]dW( lWZcYWf h]WhnctWÇÁi ZWm gWlYWm ] nlWÇim Zim fcgcn]m cZ]hnc_cYW*
n3lcimi ;ailW( YWnvmnli_] lWZcYWf ko] f]pW i JYcZ]hn] W hWZW m]l m]hÁi og "O]llW
BWmnW" ZW jli_WhWÇÁi ] ZW ch_$Z]fcZWZ]7
moW nlWZcÇÁi _ohZWg]hnWf,"

154

og jWcm ]mjclcnoWf "ninWfg]hn] ionli" Z]

;mmcg( i nlWXWfbi Z] ?olWhZ m] l]Yihb]Y] og Zojfi

"fcgcn]" hW ]mYifbW7 jil og fWZi( fcZW Yig W "ilniZircW YWnÚfcYW( WjimnÚfcYW

]

ligWhW" ]( jil ionli fWZi( l]Yihb]Y] i "WjWl]fbi YlcmnÁi Yigi WjWl]fbi "l]fcacimi"
chYfocZi hog "YWgji YofnolWf X]g jl]Ycmi"", @mmW cZvcW jlipÉg Z] NYbf]c]lgWYb]l7
fcaWl i YlcmncWhcmgi W ogW l]fcacÁi ] niZW l]fcacÁi W og Yigjf]ri YofnolWf mcahc*
_cYW l]Yihb]Y]l "niZi _]hàg]hi bogWhi( chYfomcp] W n]i_WhcW YlcmnÁ( Yigi og mcmn]*
gW Z] YihdohÇá]m miXl]noZi YofnolWcm( miYcWcm( bcmnÚlcYWm( jm!kocYWm",

0-/ijÚfim( Gcgcn]m ] ;hdim ZW-hW "_cZ]m YblcmncWhW"
?olWhZ WY]hnoW Zicm jihnim7 f,"i,ijilko] W "n]i_WhcW" YlcmnÁ hW
@olijW É( chcYcWfg]hn](

og Yigjf]ri Z] _]hàg]him ]olij]om chYfoÓZim him fcgcn]m

jfolWcm ko] mÁi im jlÚjlcim fcgcn]m ZW @olijW a]ial±_cYW ] ÉnhcYW ãããim fcgcn]m
ko] Z]mYl]p]l]gim

mÁi( mcgofnWh]Wg]hn](

Y]lnWg]hn] ]nhi*a]ial±_cYim(

gWm nWgXÉg

bcmnÚlcYi*YofnolWcm"

mÁi i foaWl Z] ogW ]mjÉYc] Z] "a]ialW_cW cgWach±lcW" hi m]hncZi

]g ko] im foaWl]m a]ial±_cYim chn]alWg im Z]hmWm ] f]hnim jliY]mmim YofnolWcm ZW bcm*
nÚlcW ããã".428 /, im "fcg]m" ZW "AcZ]m =blcmncWhW" jiZ]g m]l XWfctWZim jWl m]n] jÚfim
] ko]( "m] i ;hdi ko] ]mnW hi =]hnli ZW n]i_WhcW&c,],( Z] niZWm Wm WjWlcÇá]m pcmcih±*
lcWm( Zim Z]pWh]cim vm Z]hmWm ]mj]YofWÇá]m Zim gÓmncYWm ] Zionil]m ZW _É' ZW @olijW v(
m]g ZâpcZW( i ;hdi Z] MigW* ] hÁi i Z] ogW E]l<mWfvg Z] OcXvlci!*( im fcgcn]m Zim m]cm
ilc]hn]m Z]mmW Ylcmni_WhcW mÁi WhohYcWZim( hi G]pWhn] Yigi hi Ki]hn]( j]fim ;hdim ZW
"]mfWpcZWZ]" ] ZW "Y]fncYcZWZ]"( Wi Iiln] ] Wi Nof( j]fim ;hdim ZW "a]lgWhcZWZ]" ] ZW
"bcmjWhcZWZ]"

#t

da €.dade#
ã

]( ]h_cg( hi U]hcn]( j]fi ;hdi b]f8hcYi( ] hi IWZcl( j]fi ;hdi ZW "do*

p

.43
=ihmcZ]l]gim i ZcWalWgW Z] c~t-aod &Y_ 8 j 4'5 ) < p]l]gim ko] W _ca B . ]pc*
0

Z]hYcW( Z] giZi Z]mYlcncpi( gWm hWi ]rWomncpi( "i mcmn]gW ZW _É YlcmnÁ hW @olijW"(ko]
m] _ohZW ]g m]n] fcgcn]m ZinWZim Z] ogW l]WfcZWZ] bcmnÚlcYW ] YofnolWf, ?]hnl] ]f]m(
"m]cm mÁi YfWlWg]hn] WhnWaihcmnWm7

i jWlWZiri Zi gcmnÉlci ijihZi*m] v lWnci n]ifÚac*

YW( W YigjWcrÁi ] W ]YihigcW Zi j]YWZi ijihZi*m] Wi incgcmgi YlcWYcihcmnW( W chnlip]l*
mÁi ZW chn]hÇÁi ijihZi*m] vm ]rnlip]lmá]m WaihcmncYWm ".4:
J

Whn]m ZW Wjl]m]hnWÇÁi
jliXf]g±ncYWm

JXm]lp]gim nWgXÉg( g]mgi

ko] fiai gWcm _Wl]gim Z] og koWZli Z]mYlcncpi ZWm n]g±ncYWm ]

jifWl]m( ] Zim Yig]hn±lcim ZWm _caolWm / ] 0( ko] W "Yi]lÍhYcW Z]mm]m

m]cm fcgcn]m WhnWaihcmnWm

mÚ jiZ] m]l _]cnW j]fW l]aofWÇÁi( jil p]t]m l]aofWg]hnWÇÁi(

YihmncnochZi i mvncgi fcgcn]( ko] Wmm]aolW i Xig _ohYcihWg]hni

] W Yi]lÍhYcW Zi mcm*

n]gWi HWm YWZW og Zim m]n] fcgcn]m jiZ] m] ]rnl]gWl&]g bcj]l' ]( Wmmcg( WYWll]nWl W
Wn]hoWÇÁi Zim Z]gWcm( W jlÚjlcW mojl]mmÁi Z] ionli fcgcn] jl]Ycmi, ;mmcg( W WY]hnoW*
ÇÁi Zi gcmnvlci WnÉ Wi WXmolZi( W b]l]mcW Zi "]Yfcjm]" Z] ?]om( WYWll]nW W mojl]mmÁi
Zi fcgcn] fÚacYi ZW n]ifiacW ] i YcmgW ZW l]YomW( j]fi moj]l*big]g( Zi Giaimi M]Yc*
jliYWg]hn] W ]rWmj]lWÇÁi Zi n]i*fÚacYi WnÉ Wm WhnchigcWm ZWm alWhZ]m b]l]mcWm nlchc*
n±lcWm WYWll]nW W mojl]mmÁi Zi gcmnÉlci hog n]cmgi lWYcihWfcmnW

]( ]h_cg( hog Wn]Ómgi

bogWhcmnW, OWgXÉg W ]rWmj]lWÇÁi ZW n]i_WhcW "hWnolWf" ] ZW b]l]mcW j]fWacWhcmnW WYWl*
l]nW W mojl]mmÁi Zi jliXf]gW Zi mi_lcg]hni ] Zi HWf&j]YWZi' hi incgcmgi gilWfcmnW nc*
ji liomm]WocmnW(

Wi jWmmi ko]( Wi Yihnl±lci( W ]rWmj]lWÇÁi Zi jiZ]l Zi HWf YihZot im

alWhZcimim ZoWfcmgim Zi ahgmncYcmgi ko]( jil moW p]t( WjWaW i hWnolWfcmgi YlcWZil ]g
jlif ZW Zcmj]hmWÇÁi jlipcZ]hYcWf io g]mgi jl±rcYWi ; ]rWmj]lWÇÁi Zi j]lmihWfcmgi ZW
WfgW ] Z] moWm chn]hÇá]m f]pW( j]fW jl]Z]mnchWÇÁi( é l]YomW ZWm iXlWm( ZW fonW( c,],
Wi koc]ncmgi( Wi jWmmi ko]( Wi Yihnl±lci( W ]rWfnWÇÁi ZW fonW( Zi YigXWn] j]fi YigXW*
n] YlcmnWfctW( hog jimcncpcmgi ]rnlWp]lncZi ] YihkocmnWZil( W jlÚjlcW ]rcmnÍhYcW ZW
WfgW, @h_cg( W ]rWmj]lWÇÁi Zi fcgcn] ]Yf]mcWf ]g Yf]lcYWfcmgi f]pW Zcl]nWg]hn] é moW
l]p]lmÁi7 W m]YofWlctWÇÁi

]rinÉlcYW jolW ] mcgjf]m Zi jWji*Y]mWlcmgi,".45

;jl]m]hn]gim og koWZl6 mchnÉncYi*chZcYWncpi ZWm WhohYcWÇá]m Zim ;hdim
Zim fcgvnvm( ZWm Zc_]l]hÇWÍ jifWl]8v Zim Yill]DW nim diaim ]hnl] ]Yf]mcWfcZWZ] hilgW*
ncpW( ffgfn]m ] nlWhmal]mmi]m( io m]dW( ]hnl] Y]hnli*ilZ]g ]Yf]mcWf ] "ilc]hnWÇá]m",

?ig.
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.,
;hdi Zi IWZcl

C@M@ND;N
&nvÁ87'vavvvmÁi
]g bcj]l'
&Wfn]lcZWZ]
'

=DNH;N
,=nvÁ87'val]mmÁi
]g bcji '
&Wfc]gcZWZ]
'

EoZ]om

;hdi Zi HcmnÉ* Hsmn]lcog HWahog&_WmYch]hZog
p gihnWhcmgi
lci ;Xmifoni
]n nl]g]hZog'
Gcgcn] Zi gcmnvlci-fcgcn] WXmi*
*****fvná*ZW*Zcv8hmÁi n]i_·hcYW
FWXXWfWb doZWcYi*YlcmnÁ
;hdi Z] ;XlWÁi ;fcWhÇW
] Z] EWYÚ
;hdi Zi alWh * C]lg]hÍoncYW j]lgWh]hn]
Z] "Kil ko]:" Lo]mncihWg]hni j]lgWh]hn]
;hdi ZW mWlÇW J Gcgcn] Zim fcgcn]m
;lZ]hn]
; n]ifiacW Zi ]m*
;hdi Zi ;Xcm* ;XmYihZcnom( WjÚ_Wm]
Y·hZWfi ZW "giln]
;omÍhYcW
lWZcYWf
ZW
Kl]m]hzW
gi
Z] ?]om"
iYofnWÇÁi Z] ?]om
; _cfimi_cW Zi
;XmolZi

Klig]n]Dmgi

?]cmgi
;n]cmgi bogWhcmnW

M]fcacá]m jifcncYWm

/;hdi Zi U]hcn] C]f]hcmgi
;hdi Zi "?cm * Gcgcn] ZW "lWnci"
Yolmi ?cpchi" !!!!!!!!!!!!
;hdi Zi GWaim GiaigWkocW-WhnchigcWm ZW lW*
tÁi n]i_·hcYW
vhim] YlcmnÁ
O]i*_WhcW Yigi n]i*fiacW
@mYif±mncYW
O]i*DiacW Yigi "mYc]hncW"

DllWYcihWfcmgi
I]mnilcWhcmgi
Hihi_cmcmgi
;lcWhfmgi

HcmncYW Zi Noj]l*
Cig]g
M]pifnW mcmc_cYW

.-

;hdi ZW =cZWZ] MigWhim
!!!!!!!!!!!
Z] ?]om
DhmnWolWÇÁi ZW "@YYf]mcW"
M]aoDWÇÁi ilniZirW ] chmncno*
nim
;hdi Zi =]hnli Gcgcn] ]YD]mcifÚacYi
!!!!!!"!!!!!!!!!!!!
HWacmn]lci jihnc_cYWf jin]h*
YcWf

C]l]mcWm Yf]lc*
YWcm

KWji*Y]mWlcmgi

9-

;hdi Zi Ki]hn] =]DnWm
;878dá*Zá*~vvnv*
;hdi ZW IWnol]tW Gcgcn] ZW IWnol]tW
;hdi ZW =lcWÇÁ] @jcmn]g] Y]fncYW ] ilZ]g ZW
K]fWacWhcmgi
g]nWgil_im] YÚmgcYW
=imgigil_cmgi
AlWhYcmYWhcmgi
McngifiacW YÚmgcYW
IWnolcmgi ] WhY]mnlWfcZWZ]
Acfimi_cW n]ihà*
A]YohZcZWZ]( A]gchchi ] HWlci*
gcYW
fiacW
@l]gcncmgi(gihWkocmgi ] YfÁm

*********v*******

KlipcZ]hYcWfcmgi
EiWYbcgcmgi
Hcf]hWlcmgim bcm*
nilcYcmnWm
Hcnim Z] Klig]n]o
] KcagWfcÁi

U-

;hdi
;hdi
;hdi
;hdi

Zi G]pWhn]
•••••••
Zi G]mn]
Zi Jlc]hn]
ZW Got

@mfWpim
Gcgc n] ZW Yigj] áêp_ "j]hnbim"'
_

BhimncYcmgi
HWlYcihcmgi
jWofcYcWhcmgi
<iaigcfcmgi
HWhcko]cmgi
=WnWlcmgi

MÁc8v8*jlv88$c8nv8*v*_vf8fvl8*

a]ni*Z±Yci
J =lcWZil ] moW NigXlW
?]om incimom ] g]laofbi YÚmgc*
Yi&"bogom"' Z] mWnÁ
AlWn]lhcZWZ] ] YihmWhaPuhcZWZ]
?]om-;nÁ
GâYc_]l-mWnÁ
GcX]lZWZ] "g]àhncYW"
NWnWhW]f
K]mmcgcmgi ZoWfcmnW ] ahimv
;hdi Zi ;XWhZihi K]hnbim
@YihigcW jimcncpW Zi HWf
@YihigcW Zi j]YWZi( afilc_cYWÇÁi
Zi mi_lcg]hni( ZW W_fcÇÁi ] Zi
gWlnclci
O]iWhZlcmgi( YWlcmgWncmgi( jh]o*
gWni_ilcW ] pcmÁi cYihimÚjbcYW
3,
;hdi Zi Iiln]

B]lgWhim

;hdi ZW ;fgW
J ";gcai ZW
;fgW"

"N]]f]"
Gcgcn] ZW domnc_cYWÇÁi alWnocnW
j]fW A]

*************p*****************

IWnolcmgi
IWnolWfcmgi
M]Wfcmgi
Jncgcmgi
@mn]ncYcmgi
@Yifiacmgi

vitidt-pne
Zi
HWn]lcWfcmgi

9

Gon]lWhcmgi
"NYbqHlg]l"
Kc]ncmgi
LoWe]lcmgi
AcZ]d7mgi

AWgcfcWlcZWZ] ] WX]lnolW jWlW W
IWnol]tW ] W Iicn]
Dhncgcmgi ] chnlip]lmÁi
DhZcpcZoWfcmgi jh]og±ncYi
"IohY ]n]lhog"
; alWÇW( i YWlcmgWncmgi( W "ohci
?JH IE_76'!( Wm Zcmj]hmvp]cm g]*
ZcWÇá]m ]Yf]mcWcm
; moXd]ncpctWÇÁi YihmnWhn] ZW n]i*
_WhcW
; gcmncYW ] i XWlliYi
; gcmncYW l]hWhW
; "IWnoljbcfimijbc]" ] W "jWhmijbcW"
; n]imi_cW ] i ]min]lcmgi
; gcmncYW lig·hncYW

[-

;hdi Zi Nof

DX]lim

;hdi DXÉlcYi
;hdi ;aàhcYi
;hdi ZW GonW

M]YihkocmnWm
"@f m]hncgc]hni nl±acYi Z] DW pcZW"
?]mj]lWZim
Gcgcn] WaàhcYi

KlWagWncmgi J,. Loc]ncmgi
f]gifÚacYi ] IWnolWfcmgi
n]cmnW
YWpWfb]cl]mYi

; iXmnchWZW WÇÁi( W jlWrcm j]fW jlW*
rcm( W chZc_]l]hYcWÇÁi WrcifàacYW ]h*
nl] YigXWn] e _É
J AWZi
11(,1

=ihYfochZi( Yig]hn]gim Wm _caolWm / ] 0 Zi l]_]lcZi ZcWalWgW,
; jlcg]clW ]hohYcW W "f]c ZWm nlWhmal]mmá]m
]hWhnciZligcW&io

]hWhncigil_cW

] b]n]lin]fcW(

YlotWZWm"( Y]lnW _ilgW Z]

Yigi jl]_]l] Hihh]lin' io Y]lnW pcmÁi

Zi "jlchYcjci Zim fcgcn]m" ]g Niliech

ã N] YihmcZ]l],lgim W "ii,]mnlonolW Yi]l]hn]
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