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No sso inter-ess&? é
a
con~;tru~;.âDde
um modelo
c:cmcE:.~t-nE'-"nte
à
experiência
religiosa
cristâ, na
cidade do
Salvador- Ba,
onde
diversos
grupos
se
relacionam,
e
conjuntamente
conformam
a
totalidade
do campo religioso, no sentido empregado por Bourdieu
(1974,1990), relativamente
às estruturas
das relaç~es objetivas
com
capacidade
de explicar
a
forma
concreta
das
interaçBes
"-e1.1.9 ~osas.
Para
fundamentar
tal
modelo,
partimos da
constataçâo
de que
organizaçôes
religiosas
especificamente
crist~s, em suas variadas
e;-:pt-eSsbE":::;,
ganr'lclm
visibilidade
hoje, fundamentalmen'l:e!, gt-aças à
incorporaçâo
de um
contingente
significativo
de pessoas oriundas
de
classes populares,
ou
seja, pessoas
situadas nos
estratos
sócio-econSmicos
mais baixos
da populaç~o
dos
grandes centros
urbanos,
com
seus
costumes
e crenças
moldados.
pela formaçâo
histórico-cultural
brasileira dominante.
Preliminarmente,
a composiçâo de modelos explanatóriosque
déssem
conta
das experlsncias
possiveis
nas
organizaç~es
religiosas
presentes
no
campo
referido,
poderia incidir
em
algumas das
seguintes
unidades
temáticas, que
est~o
assoc~ados
a estudos
antropológicos
sobre a questâo:
1)a cons ti tui çàn de umC.~si tuaçào de mercado,
que possibi Iita um
sistema de troca entre os fiéis e a organizaçâo
religiosa, nâo
apenas de bens simbólicos,
mágicos ou religiosos,
como também
serviços relativos ao mundo profano:assistência
social,
creches, escolas, etc.;
2)0 aspecto congregacional
de tais orqanlzacbes.
a compreens~o
dos vinculos de pertencimento
dos 1ieis as instituiçbes
religiosas,
assim como seus mecanismos
de regulaçâo de
fidelidade.
Merece também exame a natureza de identidade
grupal que tal pertencimento
implica;
:::;')
cori te;.;
tua 1izac;âo da e:<PE't- iên cia

re 1i.giosa

ins ti t.uc í.on
a 1,

:L.Resumo teórico~conceitual
cLa-so
pa ra
de
pesquisa
em
obtençâo
do titulo de Mestre
em Soc:iologia-UFBA, pt-epat-ac!opara
X'VI R('2un
iâD da ANPOCS.
2Antropoólogo/FFCH/UFBA

e mestrando

em Sociologia/UFBA.

examinando
a natureza prática e teórica (doutrinária)
de tal
experiência.
Requer análise, e caracterizaç~o
especifica,
a
experiência
da convers~o a organizaç~o
religiosas,
e merece
consideraç~o
particular a maneira como a'esfera do profano
regula a " e;.;pet-i'ência
do evangelho";
4)0 uso da Palavra de Deus como recurso de legitimaç~o do poder,
e a importância
particular da Biblia, como texto virtual e como
fetiche;neste
segmento se coloca a questào da formaçào
teológica do corpo eclesiástico,
assim como o poder que lhe é
.:::"lt
t-' i bu i do ;
5)possibilidades
ecumenismo.

especificas

de conciliaçào

eclesiástica

ou de

Enraiza-se,
no
entanto,
o
nosso
interesse
na
análise
de
experiências
concretas
de
individuos,
em
especial
na
interpretaçào
de determinadas
práticas
religiosas,
cujo
prérequesito
indispensável
à
compreens~o
sào
crenças
que
constroem
e sustentam
a
concepçào
de
realidade
que
estes
individuos
mesmos adotam
que o
próprio investigador~
por
força ou nào do seu trabalho investigatório,
nào compartilha.
A
experiência
religiosa que objetivamos,
assim, (nào passivel de
realizaçào
pelo
investigador
em
sua inteireza
de sentidos
[de
vivências, de
reflexào e
de expressàoJ,
pela sua
complexidade
intelectual
e emotiva), permitiria
apenas
que
sobre
ela
se
fizessem
interpretaçbes,
tomando-a enquanto relato. Aqui, já nào
é ITlaisa
prÓpY"ié.'I
coisa,
nào é
mcll.s;
como
o -v í.v
í.d
o, o
pE?nsado,
porém como aquilo que se
pbe como fa1a, como enunciado,
com
sua
organizaçào,
lógica e
funcionamento
particulares
que nào
sào da
y-('?a
1. id i::trj e mc"':"!'::;ma.
Nosso
interesse
analitico,é
tomar
como
eixo
certos aspectos
enunciativos
pelos
quais
se
realiza
a
expressào
de
certas
experiências,
prÓprias
a
certos
modelos
religiosos
paradigmáticos.
O interesse na
expressào,
e na
sua organizaçào
textual e discursiva~,
se dá tendo em vista
o reconhecimento
da
incapacidade
de
qualquer teoria
de
apreender
uma experiência
religiosa como realidade imediata.
Nesse sentido, cabe
ressaltar que nossa investigaçào
se pautará
na
premissa
teórica de
que estas
expressbes,
tanto
quanto as
atitudes que as possibilitam,
se realizam a partir do aprendizado

3.
Comecemos pois por uma distinçào básica do ponto de vista
lingui~.;tico: d í.s cur-ao
"é a Lí.riqu aq ern
posta em
aç~D" (Dubois et
alii
1978: 192), designando
todo
enunciado
cuja
unidade
é
superior ou
igual à
frase, tomando
as regras
pelas quais
sào
encadeadas as
'fra~:;e~;
de
uma maneira consequente.
Te x t o é
o
conjunto dos
enunciados
linguisticos
submetido à
análise (ib.~
586), tornando-se,
escrito ou falado, uma forma
de comportamento
Lí.n qu í.at í.c.o ,
II

de certos códigos
culturais
(semelhante
em sua
funcionalidade
a
um
idioma, uma
linguagem onde~ como
em qualquer
linguagem~
se
cala
o
que
nâo se
pode
falar4),
sem .os quais
n~o
se está
capacitado
para ter e
viver tais experiências.
Nao custa lembrar
que
de
certa
maneira
esta
questâo
foi
antes elaborada
por
Bourdieu
(1978), quando
pôe em relevo a
noç~o de habitus,
como
"sistema de di':;posiçbE':~s
socialmente
con s t t.uLd es ">.
í

A "diferença aqui
é ma í.s,
que
terminológica~
pois
nossa 'i2nfase
incidirá
na
semelhança
entre
a
linquaqem
e
as
e xpe r iências
da
religiosas,
o
que nos possibilitaria
falar
de uma 1ingl.\aqii:.~m
experiência
religiosa.
O próprio Bourdieu
(1991) ro cem hf?ce esta
via de investigaçâo,
porém nâo a segue.
Talvez
nos
motive
o resgate
de
certa
noçào de
mimesis~
de
possibilidade
de pronta representatividade
entre a linguagem e os
f at.oa da
realidade
(vejase Steiner
(1990»). F'al~aBenjamim
(1986) a linguagem nào deve ser tomada apenas como um sistema
de
signos convencional.
Em
seu entendimento
a linguagem
mantêm com
as
coisas uma relaç~o
de nào arbitrariedade,
de forma
que ela
imediatamente,
ou
nào, reflete o processo do real.
Dai porque a
mimese é constitut.iva da linguagem6•
Sem
querermos,
de fato~ redimensionar
a complexidade
do fen8meno
religioso
a complexidade
do
fen8meno da linguagem,
abraçamos o
argumento
de
que,
de uma
maneira
similar,
a linguagem
e
a
experiência
reliqiosa~
o experlenciar
religioso
por assim dizer,
se
constroem mediante
um
aprendizado,
prático
e teórico,
que
r-equet-um
t-adical pn:ice':;so de ':;ocializaçào ao modelo
cu Lt.ura l
r-e1. ig iD~;D adotado, a"t1~a'
v'és da absorçàD
de fonnas determinadas
de
te;.:
tua 1idade'7 •

4.Nossa
lembrança
aqui
é
puro
devaneio Wittgensteiniano
(Wittgenst~in
1976). Mas nào seria o caso
de também perguntar:
e
se fala o que nàD se pode ca la r ? Nào
set-'iapo ss Lv a l falat-·de uma
linguagem da afliçâo?
~.'.'.
Sua
definiçro
de
prática
é
como
" o
t-esult.ado do
apareciment.o
de um habit.us~ sinal
incorporado
de uma trajet.ória
social,
capaz
de opor
uma inércia
mnais
ou
menos as
forças
sociais". Este ráciocinio
complementa-se
com a idéia de um
campo
soci.a1 corno "um e~;paço de
obr ig~'ilç:'
pfo.:?S
(vio l'i2ncia) que
quase
sempre
possuem a
propriedade
de
operar
com a
cumplicidade
do
habi tus
sobr-e o
qua I SE!
e>:erceu 1'( Boulrdieu
1986). S\..lêl própt-ia
conclusro é de que desta maneira ele é conduzido a uma teoria
da
eficácia simbólica.
V.Rouanet

(1981) Benjamim

(1980; 1986).

7
Text.ualidade~ de fat.o t.ermo inusual para
ant.ropólogos~
fica aqui referido como uma virtualidade
de um texto (o t.exto que
nossa consciência
nos fala, o texto
pelo qual temos consciência
de
nossos sonhos~ por exemplo).
De fat.o t.ambém é imprecisa uma

Ampara-nos as idéias, já
clássicas no repertório
antropológico,
de que a cultura
pode ser entendida e estudada
como um textoS ,
com sua ordem
lógica, temporal e espacial. de todo semelhante
à
forma estruturada com que se organiza um texto; e que
o foco, no
estudo da religiâo, deve ser
direcionado para a capacidade desta
organizar
significados,
e com eles
operar a realidade
do mundo
(Geertz 1.978).
As
questbes teóricas
expostas
a segir
visam dar
conta
de um
sistema conceitual, cuja pertinência determinará a
construçâo do
nosso objeto de estudo . Neste
momento, dizem respeito ao que
é
uma experiência, assim
como o que é
a experiência religiosa,
a
história
e o contexto em que se
emprega este termo, os estudos
clássicos que a
tomaram como
vetor, sobretudo
James, Eliade
e
t'Jach.
:[)

t...JIi.ve:l

teóF~co-conce~tua1=

A)E>:per.i~nc:.ia
Nossa problemática
inicial é fundamentalmente
ontológica: definir
conceltualmente
o ser que a
experiência é, e o que
motiva seu
devir,
já
que existe
ambiguidade
no
termo
experlencia,
que
oferece multiplos significados e aplicabilidades.
Sabe-se que ele
provém
etimológicamente
do grego
empiria,assim
como
do latim
experientia,
dando
conta
assim
de
certa
esfera da
açâo,
do
testar, provar ou observar coisas, fatos ou eventos.
A experiência,
enquanto
noçào filosófica e científica,
tem sido
apresentada como
prévia
a um
conjunto de
conceitos. De
saída
podemos considerar
a experlencia
a partir
de alguns
elementos
capitais
relacionados
a
coqniçâo
do
real,
mas
nào
devemos
restringi-Ia a um simples ato de
conhecimento. Esquemáticamente
alguns de
seus sentidos e significados
podem
ser organizados da
maneira que segue (Mora:1.981.)
1.)0 processo

de·captura,

e internalizaçào,

por um

teoria
do
texto, mas
ele, na
linguistica,
é
tomado como
um
sistema
que
nào
deve
estar
identificado
com
o
sistema
linguistiico,
mas
em relaçào
com ele.
Análise de
texto, como
entendido
pela linguistica, com efeito,
nào deve ser confundido
com análise de discurso, que de certa
maneira é mais tradicional
em
estudos
antropológicos.
Mais
informaçbes
sobre
análise de
textos ver
Todorov et Alii (1977).
S. Veja-se
sobre a cultura como
texto, Geertz (1978). Boom
(1.986) nota que a possibilidade
de tratamento
da cultura como um
te>:to nâo
é privilegio de
antropÓlogo, sendo
usado também
por
criticas literários, filósofos e historiadores.
Este texto teria
uma natureza distinta, que asseguraria sua continua produçâo, nâo
como
uma
estática reproduçào
de algo
que
ocorre
fora de
si
(vidas, eventos, contextos) mas como algo referindo a si.

sujeito da realidade: seja uma forma de ser~ uma
maneira de fazer ou um modo de viver. Neste sentido a
experi&ncia é um conhecer, cuja.realizaç~o
se dá
imediatamente,
antes
mesmo da formulaç~o de um juizo
sobre o apreendido. Tal processo pode denotar~ também,
certo modo predicativo de apreens~o da realidade
externa, pré-reflexivamente;

2)0 processo, reflexivo, de conhecimento
advindo da
realizaç~o e observaç~o da prática. A experiância
da
vida é, quiça, o exemplo mais pungente;

~)um processo mediador~ ou mediato, pelo qual certos
juizos s~o confirmados por via de uma verificaç~o do
t-ea 1 .

4)um processo de conhecimento
intrinseco~ fisico ou
psicológico:o
sofrimento de uma dor, a viv&ncia de uma
emoçâo,a presença do próprio corpo, etc.

~
evidente que se
pode perceber um
fator comum
nas definiçbes
aqui postas, em que pese o vago que uma análise mais detida possa
apontar:
tratamos do conhecimento
imediato
de alguma coisa que
se tem~ ou se supbe, como dado.
Desse modo é conveniente reduzir a experiância a duas ordens, via
de
reqra aceitas
como
postulados
filosóficos
inevitáveis:
a
primeira
nos faz considerar
a experi&ncia
como
uma confirmaçào
empirica de dados; a segunda nos faz toma-la como
uma ocorrenCld
anterior a reflex~o, ou prediç~o. Através destas duas ordens,
se
pode
perceber um elemento
estrutural da experlencia
através de
certa
condiç~o externa
ou interna,
via
de regra
presente nos
sentidos referidos.
A noç~o
de experi&ncia
está
presente
em
Aristóteles~
Kant~
Husserl,
Dilthey,
8enjamim.
Na
filosofia
contemporânea~
o
conceito
de
Experi&ncia
como
método
foi
defendido
pelo
pragmatlsmo e
pelo instrumentalismo.
Segundo Abbangnano
(1970)
Empiria ~ ou o que faz
uso do empirico, pode ser tomado como uma
diretriz filosófica que
lança mào da experi&ncia
como critério~
ou norma~
de verdade. Em geral~ tal diretriz
se caracteriza
por
negar
o sentido absoluto
da verdade
acessivel ao
homem; assim
como reconhecer que toda unidade de conhecimento
pode e
deve ser
posta
a
prova~
logo,
eventualmente
modificada,
corrigida ou
abandonada.
Examinando-se
mais detidamente a noc~o de experiância
no contexto
das idéias filOSÓficas,
percebemos que James, Dewey e Dilthey
se
destacam
pela
importância
a ela atribuida~
sem
desapreço de
outros que de maneira direta ou
indireta
especularam sobre ou a

I

par-tit- dela.
Par-a Dewey, em tor-no da noç~o de
exper-iência está
fundada uma
dicotomia
básica
na histór-ia da
filosofia,
que
separ-ct\!a,~t sua
época, concepçbes
or-todoxas das entào concepçbes
atuais:
1.concepçào
or-todoxa:1) a exper-iência é
tida como
um simples
assunto
de conhecimento;
2) a
exper-iência é,
pr-imar-iamente, uma
r-ealizaçâo
fisica,
investida
de subjetividade;3)
exper-iência é, em última
instância,
a. r-efer-ência
ao pr-ecedente,
já que o que conta é o passado.
Deste
modo, o empir-ismo é consider-ado como
vinculaçàCl
i'H:i d ad o pn:?téF·ito; Lj·}oempixismo
submete-se
ao par-ticular-ismo;
5)exper-iência
e
pensamento
sào antitéticos
2.concepçào
atual:a
exper-iência
tem
o car-áter- de
r-elaçàu entr-e c:tquele que v iv e e seu ambiente
fisico e social;
2.a
exper-iência designa
um modo
de ser- objetivo,
de que sào parte as
açbes e os
sofr-imentos dos homens, e que é passivel
de
alter-açào
em funçào de r-eaçbes a exper-iência
mesmo;3.a
exper-iência é essencialmente
exper-imental,
e, desta maneir-a, r-epr-esenta uma
pr-ojeç~o
no sentido
de alter-ar- o dado na
r-ealizaçào futur-a da pr-ópr-ia exper-iência;4.a
exper-iência é conectiva
e contigua;5.n~o
há
exper-iência
consciente
sem infer-ência e a r-eflexào
é
inata e constante;6.a
exper-iência n~o é só
conhecimento,
embor-a o inclua.

F'<iH-tid~tlrio
do "instr-umentali·::;mo" ou "-funcionalismo",De\r.ley (198B :
9)
sustenta
que
o
conhecimento
nào
é mais
que
uma atividade
dir-igida
e um
ponto
funcional
da exper-iência,
e
ilustr-a seu
método
empir-ico a
par-tir- da consider-açào
de
alguns
de
seus
r-esultados,
contr-apondo-os
com
aqueles
alcançados
pelas
filosofias
nào baseadas
no empir-ico.
nComeçaremos
observando
que uexperigncia"
é o que James
chamou de uma palavra de duplo sentido.
Como suas
conggneres~
vida e hist6ria~
ela inclui AQUILO QUE os
homens fazem e padecem?
AQUILO QUE eles se esforçam
por
consegUIr,
amam, crêem e suportam,
e também CaNO os
homens agem e sofrem a aç~o, as maneiras
pelas quais
eles realizam
e padecem~
desejam
e desfrutam~
vêem,
crêem, imaginam
- em suma, processos
de

EXPERIENCIAR.(

••• )"

Or-a, nào
é despr-opositadamente
que Dewey rende
aqui tr-ibuto
a
James, que anter-ior-mente já
opinar-a que o concr-eto e o
pensado,
ou corno ele d i.zi.aa "Co í.aa" f:.~ "Pfi!nsanH?2nto"realizam-se
em sentido
r-efer-indo-se a cada um
único;
s~o, ao seu modo,
a mesma coisa,

r

d Ec.~ 1E? r:::.
corno
e~.;boç"lda a
iomediati:~
.

um
produto
especificado,
através
pa rt; iro lia
"e>:per i°enc .i<:ipr:im<~lr
ia"

de
urua ref 1e>::ào
(Dr-2wey) ~ li i rooeta,

Já um dos conceitos-chave
da
produçâo
intelectual
de Dilthey
vem
a ser
a idéia de Elo-lebnis~ um termo t.radu z í.ve l ~ pr-óx í.rno , por"
v í.v ên c i a
"
"e;.;perioenc.:ioõii
v í.va " ou "v i.:
..
'ida"
e com
o
qual ele
refere toda
atividade
da
consci~ncia9.
Dilthey
serviu-se
com
muito interesse
desta noçào, a ponto
de torná-Ia
um instrumento
fundamental
da compreensào
histórica
e do
que ele designava
como
cornplo-F2ensâDin t.elro-ooloooluinana
II

II

••

Em
suas
próprias
palavras,
Dilthey
caracteriza
a Erlebnis
do seguinte
modo:

(apud

"A Erlebnis
~ antes de mais nada a unidade
estrutural
entre formas de atitudes
e conte~dos.A
minha atitude
de
observaç~o
junto com a sua relaç~o com o objeto ~ uma
Erlebnis,
assim como o meu sentimento
de alguma coisa
ou o meu querer alguma coisa. A Erlebnis
~ sempre
consciente
de si mesmaH•

UUcindo
SE!U intet-e~;se sâa
"fatos espirituaio:;" ~ Diltroi2"; reconhece
que estes nào SàD dados, como os processos
naturais
sâo dados, de
modo
concreto~
imediato
e
completo,
mas
através
do
uso
de
recursos
conceituais,
e
nàa seria heresia
dizer
estruturas~
que
possibilitam
a retençào
da realidade
em sua inteireza.
Di IthE'1"j1
~;E;?rOOOo,le--o:;e
da designaçào
de autognosis
(SELBSTBESINNUNG)
esta reten,çào
, uma forma de captura do objeto
para caracterizar
radicada
no
ato
da
compreensào
imediata,
distinta
daquela
agregam
elementos
que lhe
sào completamente
intef-iol'~ q u en d o se
desconhecidos.
Esta autognosis
se transformará
espititual
em
um
fundamento
filosófico
. Em suas palavras:

em sua obra de operaçâo
psiquicode
um
sistemático
conhecimento

HAutognose
é conhecimento
das condiçNes
da
cosci@n~ia
nas quais se efetua a elevaç~o
do
espirito
a sua autonomia
mediante
determinaçNes
de
validez universal;
que dizer, mediante
um
conhecimento
de validez universal~
determinaç~es
axio16gicas
de validez universal
e normas de obrar
segundo
fins de
validez universalu
(Dilthey
apud
Abrangnano
1970).

9 •• Benjamim
quando elaborou
uma
teoria da experiencia
e
da
memória,
através
de sua filosofia
da história,
recusou esta idéia
de uma experi~ncia
individual
vivida.
Seu conceito
de experiência
to-e-fere-o-se
a uma c:et-oti:t
busca 1i t.et-c'á
i.ao, "do b=.'mpoperdi.do", e
de
certos modelos
de narrat.ivas.

r

Experiância,
enfim,
no
sentido filosófio
vem a
ser
um
termo
vá 1ido
par-a qua lquet- a r t í.cu
laç~C) de
"atos
conscientes" , uma
espécie
de cadeia
,de
corrente, que
se
desdobra na
aç~o de
experi~nciar,
mesmo que
esta seja somente
um atuar,
através de
condicionantes
de estimulos
e duraç~o, contidos em
modelos préestabelecidos.
Os
atos
conscientes
seriam,
assim,
unidades
indivisiveis
desta
cadeia, substancializado,
como comportamento
humano, ativo ou passivo.
Agora,
se nos detivermos
em uma classificaç~o
antropológica
da
exper1encia,
notaremos que
os seus contextos
desta experiância
s~o os
contextos da vida mesmo~ aqueles pelos
quais os sujeitos
lutam pela
satisfaç~o
de
suas necessidades,
distinguindo
n~o
apenas
aquelas
exper1encias
que
resultam
do
provimento
de
condiçbes
minimas para a satisfaç~o
das suas necessidades,
assim
como,
também as experi~ncias
destas
necessidades
satisfeitas
ou
ma l o q r-a d e a ,

A formulaç~C) de uma antropoloqia
da experiância
pertence a Victor
Turner. Em
alentado
volume,
juntamente
com
Bruner (Turner
e
8runer
(1986»,
reuniu
um
significativo
número
de
textos de
análise antropológica
da experiância.
Neste volume fica explicito que enquanto um movimento de idéias a
antropologia
da experi~ncia
se
coloca como uma
contraposiç~o
à
utilizaç~C) do
modelo estático
de sistema
social proposto
pela
ortodoxia estrutural
funcionalista.
Criticamente,
Geertz (1986),
lembra
que nos
estudos
realizados
tomando
como parâmetro
uma
antropologia
da
experiência,
ressoam
os
termos
texto
e
performance,
em
detrimento
de
outros já
clássicos nos
estudos
antropológicos,
como padrbes
culturais e
estrutura
social. Em
torne
destes
termos
é
que
se
constrói
a
antropologia
da
experiância~
a
performance
como
texto
e
o
texto
enquanto
peroofoi'°oman
ce.
A inspiraç~o
da antropologia
da experiância
se remete
a Dewey e
Dilthey (V. Turner
(1986»), sobretudo seu conceito
de ERLEBNIS,
já que
ele
fundamenta
o ponto de vista
de que a
realidade só
existe para qualquer sujeito nos fatos de consciância
dados pelas
suas experi~ncias
pessoais, e neste sentido, interiores.
Com
efeito,
uma
das
perguntas
centrais
da
antropologia
da
experi~ncia
vem a ser, afinal, sobre o que funda o experenciar,
e
sendo
assim,
sobre
o
que
vem
primeiro na
experi~ncia.
Tal
antropologia
tratará, em primeiro
lugar, de como
os individuos
através de
experi~ncia
atualizam sua cultura,
e de que
maneira
fatos sociais s~C) apropriados
pela consciância.
Por experiência
°f
ica f:.~ntendidon~':\C) apenas o s,entido do
dado, da cogniç~o!, mas,
como IF=mbt-aBr-uner (19B6), no ~"E'ntidode Dilotheo/ corno "0 diluido
juizo da raz~o", e, mais ainda, sentimentos
e expectativas.
Em ~:;E~US",emina
I ensaio
sobre experi~ncia
e sua express~o,
lernbr-a que
o
relacionamento
destes
dois
termos
é

Br-unets;~?rnpre

problemático~
sendo
uma
das
principais
áreas
de
estudo
da
antropologia
da experi@ncia.
Esta relaç~o, dialógica e dialética,
fica clara
na medida em que s~o as
exper~encioas
que estruturam
as expressbes~
e ao inverso
as expressbes
também estruturam
experi@ncias
, o que
faz Bruner lembrar
que elas figuram em
um
circulo hermeneutico~
como propunha Dilthey.
O~

Nas palavras

de Bruner:

The crl~lcal
di5tinction
here i5 between
reality
(what is really out there~ whatever
that may be)~
experience
(how that reality presents. itself to
consciouusness)
and expressions
(how individual
experience
is framed and articuJated)"
(Bruner
1986:
N

6).

Em uma história de
vida, tecnicamente
mais aprópriada para
este
tipo de investigaçâo,
Bruner
vai distinguir entre a realidade da
vida como vivida, a experiência que é a vida
como experienciada,
e a expressào que é
a vida como comunicada, falada. A expressâo,
porém, nào deve ser tomada como um texto estático;
dinâmico, ele
requer
uma
atividade
processual,
que envolve
um
modo verbal
formal, uma açâo
enraizada em uma situaçâo
social, composta por
pessoas
reais
em uma
cultura
determinada,
e uma
dada
época
histórica.
8runer acrescenta
que a vantagem de
realizar estudos da cultura
através das
expressdes de experi@ncia
é que a
unidade básica da
análise
é
estabelecida
mais
pela
pessoa
estudada
que
pelo
antropólogo
como observador estranho. A expressào, neste sentido,
é a articulaçào,
a formulaçào, e a
representaçào
de um
sujeito
sobre sua própria experi@ncia,
ou experiências.
Bruner chama ainda a atençâo de que as experi@ncias
nos sâo dadas
nào
apenas verbalmente,
mas,
também em
imagens e
impressdes.
Salienta
que
os
cientistas
sociais
atribuem
demasiada
importância
à
verbalizaçâo,
em
detrimento
da visualidade,
a
linguagem, assim, sobrepondo-se
à imagem. Para
ele, experiências
vividas como sào os pensamentos ou os desejos, as
palavras ou as
lmagems, sào a realidade primária por excel@ncia.

B) Experilncia

religiosa

Como salienta
a maioria dos
autores, o
conceito de e~perlencia
religiosa
é, do ponto
de vista
lógico e
prático, extremamente
complexo em nuances para orientar estudo da religiào
(Martin jr.
1987:330). A
primeira constataçào,
quase que
elementar, é
que
para a experiência
religiosa converge, ao tempo que uma teoria da
experi@ncia uma teoria da religiào.
A
primeira destas
teorias
na
abordagem
tratamos
enquanto
a segunda.
pode
ser assim
enunciada: a
maneira particular
se
distingue pela
abstraçào e

precedente,
religiào, de
simbolizaçâo

caracteristicos
B • .1) D

~NCE:rTD

de todos

os acontecimentos

culturais.

DE

A
discussâo
de
um
conceito
de
religiâo
é
fundante
na
antropologia~
na
medida em que se
remete a quase
todos os seus
autores clássicos. Estes
quase sempre se pautam
na idéia de
um
sistema
de
noçbes~
representaçbes
e
práticas
que
exprimem
realidades coletivas «Mauss
1979~ Durkheim 1991).
Por
razbes quase que
operacionais,
na medida
em que
está mais
próxima
de
uma antropologia
da
e~perlencia,
vamos
adotar
a
conceituaçâo
de Geertz (recomendando
a leitura critica
que lhe
faz Assad (.1983)), de que uma religiâo~
um sistema
de simbolos
que atua para estabelecer
poderosas,
penetrantes
e duradouras
disposiç~es
e
motivac~es
nos homens através
da formulaç~o
de
conceitos
de uma ordem de existência
geral e
vestindo
essas concepç~es
com tal aura de
fatualidade
que as disposiç~es
e motivaç~es
parecem
singularmente
realistas"(Geertz,
1978:104-5).

Ué

o

simbolo exprime relaçbes nâo determinaveis
diretamente~
reais
ou experienciadas
enquanto"tal.
Um significado
originário pode
tornar-se
diverso quando
submetido a experiâncias
vividas como
subjetividades~
neste
sentido,
os
significados
nào
sào
arbitrários.
nem
arbitrados pelos
sujeitos, mas correspondem
a
uma
lógica
estrutural de
uma
cultura
e
a um
sistema
de
pensamento particular, ambos dinâmicos. Como lembra Bernardi:
"A linguagem
simbolica
tem coer§ncia
e 16gica,
forja vocjbulos,
inventa
narracç~es~
manifesta-se
com gestos e ritmos."(Bernardi
1978:388)

r

é de novo Geertz quem afirma que
subjaz~ de fato~ aos padrbes
culturais um sistema ou um complexo de simbolos~ explicando:

"( •.• ) um conjunto
de simbolos
sagrados~
tecidos
numa especie
de todo ordenado,
é o que forma um
sistema
religioso.
Para aqueles
comprometidos
com
ele~ tal sistema
religioso
parece mediar um
conhecimento
genuino,
o conhecimento
das condiç~es
essenciais
nos termos dos quais a vida tem que ser
necessáriamente
vivida"(Geertz:1978:146).
Geertz releva na
religiâo aspectos morais - que relaciona a
um
ethos~ e aspectos cognitivos~ existenciais,
que ele designa vis~o
de mundo.
Os simbolos sagrados~
deste modo~
nâo representam
a
clramatizac"~âC)apenas
dos
valores
posi tivos,
mas
tambfi2rt1
elos
negativos.
Simbolos, ou elementos simbÓlicos, de acordo com este
i!:tutOt- ,
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"( .•.) sào formulaçbes
tangiveis
de noçbes,
abstraçbes
da experi§ncia
fixada ~m formas
perceptiveis,
incorporaçbes
concretas
de idéias,
atitudes,
julgamentos,
saudadei
ou crençasU(Geertz,
J'.7J7f~':1t}.5}

Como
sabemos,
públicos
e
simbólicos
sào acontecimentos
apreendidos
como constitutivos

observáveis,
os
atos
culturais
sociais, construidos,
utilizados
e
da própria realidade.

A primeira recomendaçào
que se impbe, no que concerne ao conceito
de experiência
religiosa é
que tem vigência
prática dentro
de
certas modelos culturais
religiosos,
particularmente
naquele que
é cOi-r-fonilado
pela tt-i.::;diçào
ct-i·stà.

Martin
Jr. (1987) salienta
que muitas formulaçbes
relativas ao
~-;E'!ntiITI(=:::!nto
atr-avÓ~5 da
açào
tf:?!mcaractf2t-i;~ado a
f:.~;.:p~~t-l.·l?ncia
religiosa nesta tradiçào. Nomeia especificamente
certos conceitos
teológicos
do
moderno pensamento
cristào,
especialmente
em suas
formas protestante,
em que o interesse pela formulaçào
conceitual
de t-eligiào está estc\mpado.
Pa~a
este autor,
na história
e
no pensamento
do cristianismo
tradicional,
muitas formas
de
acontecimentos,
de
fatos, e
de
eventos t~m sido chamados
de experiências
religiosas,
cumprindo
funçbes
significativas
na
religiosidade,
embora
nào
devam ser
tidas como
funadamentais
para
a teologia
cristà como
um todo.
lnseridas na
rede conformada
pela
estrutura
eclesiástica,
estas
experiências
sào primariamente
associadas
com
distinçào
pessoal
e assentadas
sobre o argumento da fé. Com base
nesta experi~ncia
religiosa,
a tradiçào cristà redefiniu seus contornos,
de forma a
articular
o estabelecimento
de práticas especificas
de veneraçào,
relativas
a um sistema sacramental,
que impunham parâmetros
para
a expressào
ritual e que, também, contextualizavam
a experiência
religiosa.
James(1991)
é
possivelmente
o
primeiro
autor
a
realmente
distinguir
a
experiência
religiosa
das
demais
experiências
cit-dinál·-·ic\s.
Ele f a z da e:<peri@ncia
E'nquanto "e;<pel~i~ncia abel""ta"
ii3.
base
de
todo
saber
e
de
toda
açào"
O esta!·-·aberto
no
experienciar
torna
possivel, segundo James,
evitar a
realidade
"dada", tal como tt-atada pelos f í.Ló so f o-s ra c on a Lí.sa t.a a ,
í

Seu entendimento
é de que a experiência
religiosa é um sentimento
ele I-·Iannonic:~
intima,
uma
"raciona 1 izaçào
da
espi ritua 1 idade
humana" a tt-a\iésda qu a 1 o homem tem cons;ci·~n
c i a' de sua :i.ntegr-açào
a
algo
que lhe
é
contingente.
Sua
~nfase
recai
assim
num
experiênciar
totalmente
individual,
isto é, estritamente
pessoal,
incompartilhável,
e irrepetivel
mesmo
sob condiçoes semelhantes.
Outra caracteristica
destas experi~ncias
é sua positividade,
uma
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condiçàn humana.

\iF~~:~

voltadas

para engrandecer,

ou

Si·:;tema·t.icamE·nte,
SUel car-e\ctey-izac;:àD
da e}:peri(~·nciat-eliql0sa se
da r' ia
a par-tit~ das
segl.~in t.es cOfv.;;idef-açtíEis~
e}~iste uma
or-dem
visivel e
contingente,
o profano, o
mundo de
nosso dia a
dla;
esta ordem
faz
parte
de uma
outra, invisivel.
e
absoluta,
o
tr-anscendente sagrado; é
a religiào religaçào que
integra estas
duas ordens; esta integraçào
realiza-se
mediante um significativo
esforço humano que impacta a própria natureza humana.
Eliade adota como referªncia
de análise a fenomenologia,
o
que o
obriga a interessar-se
pelo
que é manifesto
na realidade social.
~ dele,
a categoria de hierofania,
clássica dentro
do estudo da
religiào, e que dá conta das formas de manifestaçào
do sagrado.
EliadE? (1977)
começa reconhecendo
que o elemento comum
a unir a
variedaele
ele fen8menos
religiosos,
é uma operaçào,
de natureza
po IõH-,
en tt-e o sagrado,
ou
seja
a
viela e
as
exper·lencias
y··eligios;as, e o
profano,
ou seja,
a vida
secular
(V. porque
Eliaclf2(
196::.)fala em sagrado e profano). Em suas palavras:
"um fen8meno
religioso
somente
se revelar~
como tal
com a condiç~o
de ser apreendido
dentro de sua pr6pria
modalidade~
isto é~ de ser estudado
à escala
religiosa

Ele
reconhece
como
verdadeiro
a
inexist~ncia
de
fen8menos
religiosos
puros, ou seja,
que nàD existe
o fenomeno
que seja
único e exclusivamente
religioso.
Seu argumento é que a religiào.
como produto humano, situa-se de fato como um produto ele natureza
social,
econ8mica,
linguistica,
etc. Isto
porque,
nào podemos
conceber o humano transcendente
à linguagem e à vida coletiva.
No
entendimento
deste
autor
a experl~ncla
religiosa eleve ser
tomada
como
um
fato
antropocentrico,
objetivo,
singular,
potentissimo.
Desta
maneira Eliaele
(sd)
trata
da experi~ncia
mistica
dos
xamàs.
reconhecendo
ser
ela
distinta
face
a
intensidade
de sua experi~ncia
religiosa.
Outro autor
clássico,
no
que
diz
respeito
religiosa. Para ele:

que
à

tem de ser referido
análise
da
lógica

é Wach,

da

sobretudo
('ii!}:pel'-i·l?E,·nci

UA experj§ncia
fundamentaly
aut§ntica~
que n6s
denominamos
"religiosa"~
tende a expressar-se
ou
objetivar-se
de modos variados.
Precisamos
de uma
fenomenologia
das express~es
da experi§ncia
religiosa~
de uma "gram~ticaU
da linguagem
religiosa~
fundamentalmente
num estudo compreensivo
empirico~
fenomenol6gico
e comparativo
U(Uach~1990:26
).

o

ponto de partida de Wach
religi~n
é
a experi~ncia

é a notável

do

sagrado

definiçào de Otto de que a
(Wach,1990:
25),
o que

acentua o caráter objetivo da e~perlencia
religiosa, em contraste
com
as
teor ias
pss i co 1 q icas:J.·C>
que
r-essa1tam
cel~ta natureza
ilusória, ou melhor, subjetiv~.
ó

Wach
se pbe de
acordo com
aqueles que
sustentam qUE
o estudo
moderno da
reliqiào tem
desprezado a
idéia de
estimulo.
Este
estimulo, Wach (1990: 26) vai caracterizar
de maneira particular:
" O conceito
objetivo
restitui
~ religi~o
a plena
riqueza de significados~
lamentalvelmente
enfraquecido
pelos te610gos
e pelos fi16sofos
- a
maioria
deles protestantes-os quais,. no decorrer
do sec XVIII e XX, sucumbiram
a um subjetivismo
que
os teologos
cat6li~os
estavam
mais inclinado
a
rei e i t e r "

Ir

Noutro
ponto o mesmo
Wach (1991) trabalha a
relaçào
entre a
experi~ncia
religiosa e sua
forma de expressào. Chama
a atençào
para o fato de que, como pretexto metodológico,
a significaçào
de
uma experei@ncia
religiosa nào se esclarece em um nivel puramente
ra c i.ori a L, po rqu e f a lta
a este nivic."?l, o
sentido
pr-óprio.da
consumaçào do ato 1'-' e 1ig ioso
1/

1/.

que
Sistemático,
este
autor montou o e':;;quema
das
expressbes das
experiências
religiosas,
distintos niveis:

segue para análise
a
partir de
três

a) expressào teórica: a doutrina - sistema mais ou
menos unificado de caráter normativo, em que se
observa a forma e o conteúdo, ( via de regra:
Deus/ teologia; mundo! cosmologia; homem!
antropologia).
A literatura doutrinária
estabelece e opera racionalmente
os fundamentos
subjacentes às ~xpressôes de experiências
religiosas
particulares,
sistematizando
e assim, normatizando,
a fé
através de recursos apologéticos.
b) expressào prática: os culto,
classlflcados
em
tipos de atos cultuais: ritual (modelo litúrgico),
simbolos (imagens), sacramentos
(coisas e feitos
visiveis), sacrificio;
c) expressào sociológica:
que cria e sustenta
modalidades de relacionamentos
sociais, na medida
em que o campo da religiào é também o lugar dse
relaçôes inter-pessoais.
Para o nosso caso
especifico,
convém lembrar que, segundo Wach
o protestantismo,
particularmente,
ênfatiza o papel
individuo, acentuando sua responsabilidade
pessoal

10.
Para que se situe bem a
psicológicas
da religiào, veja-se

vigência temporária
Pritchard
(1978).

do

per-ante Deus.

o
da

N~ve1
Emp~F~co=
d:i.v8,t'-s.::.iLd.ade::

o

Ba::irró

como

unidade

Nosso
tr-abalho empir-ico incide
no bair-r-o de Cosme
de Far-ias,
escolhido dentr-e outros~ dado
ao seu
nivel de significaç~o
em
jrelaçi:i.u
ao
que tE:ot-ioc<~mente
pode ser
compreendido
como um carnpo
especifico,
representatito
do campo
mais amplo, no
qual ele
se
insere~ a cidade do Salvador, Ba.
A primeira consideraç~o
que
se impôe no que concerne a
tomar um
ba a rr o
como uma m i.c
ro o=,ociedade, é
que el':lni3:ode\/e :-;etisolado
por completo. Antes, tem de ser situado:
refiro-me a necessidade
de
captar o
movimento
de pessoal,
interna e
externamente
ao
local,
e
tempo
observados; as
conexbes
destas pessoas
com o
passado e o presente.etc11•

o

Bairro
de Cosme
de Farias
nâo tem
r-efer~ncia na
literatura
sobre
a
cidade
de
Salvador.
Os
registros
documentais
que
eventualmente
pudessem
dar conta
do processo
histórico de
sua
ocupaçâo se encontram
em parte ainda n~o
localizadas, dispersos
em diversas órg~os da Prefeitura Municipal de Salvador.
Está
situado entre os
bairros de Brotas
(S e L), Pitangueiras
(O),
e Luis
Anselmo (N)~
corresponde
a mais
ou
menos 6%
da
populaç~D de
Salvadoj'-o~
e
é caracterizado
pela Prefeitura
como
bairro de baixa renda.
~ uma
área de ocupaç~o recentemente
consolidada. Na memória dos
moradores o rápido
crescimento teve inicio no
fim da década
de
sessenta,
sobretudo
com a
construç~o do
Vale
do
BSnSco, que
permitiu que
fossem crladas outras saidas para o
bairro~ já que
anteriormente
o único acesso era o largo dos Paranhos.
Em 1980 Cosme de Farias tinha uma populaçào de 45 mil habitantes~
distribuidas
em uma área de 94
ha do que resultae de 476 hab/ha.
No último
censo registrou-se
a 120 mil habitantes~
ou 1.260 por
ha.
Isto
faz
o bairro
fervilhante,
e
até mesmo
em
horário
noturnos a presença popular na r-ua é marcante.
A
conseq0ância
imediata de tal concentraçi3:o humana, estendida na
quase
que totalidade
de
sua área~
horizontalmente~
é
a atual
ocupaç~o no
sentido ver-tical, já que
se torna comum construçôes
com trâs ou quatros
niveis de laje.
As razôes
sócio-econSmicas
parecem
ser o
determinante
de locaçbes
familiares em
algumas

1~.Para
se ter uma idéia
simples e bem
articulada sobre a
pr-opriedade
de se definir unidades
de investigaç~o
e observaçào
no contexto especifico de pesquisa em bairros
populares,
lela-se
o
competente
estudo
de
Bacelar
(1991),
que
trabalha
especificamente
o bairro da Boca do Rio em Salvador, Ba.
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A
infra-estrutura
do
bairro
é
precária,
a
rede
escolar
é
insuficiente~
a de
assist~ncia
médico-hospitalar
tem
apenas um
posto de atendimento,
com o trabalho efetivo se dando por ocasi~o
das campanhas
de vacinaç~o.
O comércio,
formal e
informal,
é
expressivo,
e até mesmo
uma feira diária
lá tem
lugar. Existe
também
um
posto
policial,
para
um
indice de
criminal idade e
violância
significativo
para
os moradores.
Para
seus diversos
acessos Cosme
de Farias
dispôe de
uma rede
de escadarias
que
levam
ao vale do SSnSco, de
construç~o
relativamente
recente. A
r-ede s;:,,"-;n:L
t ar: ia e a co 1&?ta de 1 i )-:0 S~D de-f'
icien u~s.
Cosme de Farias tem uma vida religiosa
ativa. No censo religioso,
em conclus~o,
já foram localizados
uma igreja
Católica,
da ordem
dos
Franciscanos,
onde
trabalham
irm~s
Ancilas~
uma
igreja
Batista Calvário,
ligado ao
Batismo histórico,
tradicional;uma
igreja
Batista renovada, denominada
Igreja Batista Monte Emor; 2
igrejas Assembléia
de Deus, 2 igrejas da Casa da Benç~o, 1 Igreja
Adventista
do Setimo
Dia;3 Salôes de
Testemunha
de
Jeová; uma
congregaç~o
estabelecida
como
trabalho
especial
da
Igreja
Un _ivel'--sa
I do
r':;:eino
de Di2!u-:;; uma
Cong I'-egaç~uCr is t.e\ d o 8r--as;)_l;
e
uma Escola da
BibIia, comandada por missiClnários
americanos,
em
Vlas
de se
tornar
uma igreja
independente,
denominada
Igreja
Crist~ de Salvador.
Dando outras cores a tal
panorama,
há um pouco mais
de quarenta
candomb I és
j~\
identi 'f icados ~
en -tt-e "armazéns, qui tc\nde\-::;
e
bodegas",
ou seja,
os mais
variados tamanhos,
de terreiros
a
.i n d i \i Lclu o s

qu.&? r~t.'.?cel:)ei"n

c a bo c 1 os,

c orn

\/ i s i té:t.Ç~-ac:)in t.ensél ,

i n tf:.-=:Fon as

e e>:tel'Tlasao bain~o. ~:;~C) também visitclntE'S;:,
ft-eqCtfc~ntE'S";
os; ~'1ól'-mon~~
IqreJa
dos
Santos
dos
Últimos
Dias-,
possui filiados
da
Clrganizaç~o Universo
Racional,
que lá já teve uma
sede, além de
um Centro Espirita.
~ possivel identificar
também certo movi~ento
que caracteriza
freqCtância
para congregaçbes
e Igrejas
externas
ao bairro de Cosme de Farias.
Particularmente
est~o
revelados
neste
campo
c~rtas
formas
institucionais
de experiâncias
religiosas:
o batismo histórico e
renovado;
o catolicismo;
o
pentecostalismo
em algumas
das suas
matrizes,o
ortCldoxo, o
nacional e o
neo-pentecostalismo;
formas
de profetismo
como o adventismo
do Sétimo Dia ou
de organizaçôes
como as Testemunhas
de Jeová~ além do kardecismo
e
do candomblé,
de terreiro, ou formas especificas
de candomblé de caboclo.
Meu
objetivo
por
ora
é
através
da
observaç~o
direta,
participante~
coletar depoimentos
e realzar histórias de vida, de
forma a
delinear
as caracteristicas
básicas
das
experiâncias
neste
campo
religioso~
representativo,
em
tese,
de
certa
universalidade
da experiªncia
especificamente
crist~.
Alguns
Irllli
E' -il::. ,[JI ~:::"CI! .L

1[.'],

elementos
q i c: CI1 ::::
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Orienta-nos
nesta
primeira
revisào
teórica
um
interesse
invsstigatório
puramente demonstrativo:
analisar, posteriormente,
narrativas
significativas,
da
multiplicidade
e heterogeneidade
das situaçbes
nas quais
determinadas
expressbes
sâo empregadas
para
se referir a experiências
religiosas
realizadas
por membros
da Igreja populares.

o

provável exerci cio empirico
será caracterizar,
ou delimitar,
campos de estudos possiveis, espécie de tipologia de experiências
cristâs,
fecundos
para
estudos
posteriores:
transe,
espírito
santo,
conversào,
sacrificio,
visâo,
profecia,
repreens~o
a
dl::"?mEin
ios , etc

O processo interpretativo
advirá do problematizar,
recorrendo
a
um
conjunto
de registros
(entrevistas
e
histórias
de vida,
exegese de documentaç~o
doutrinária),
o modo pelo qual os adeptos
das organizaçbes
religiosas
populares, enquanto
pertencentes
ao
modelo
cultural
conformado
pelo
segmento
religioso
crstâo,
expressam suas
experiências,
buscando os significados
que estas
expressbes
contêm.
fDntii:.~é';
!;;E!I'-;:::iU,
-fundamf:?ntalmr:-!!ntE',
o qUii:?
a
tEifrminologia da
pr-á-tica rue1ig iosa
pen teco-:;-t:a
1 con-:;ag
I'-a como
os -l:Eif':;
temun hos
texto
vivamente
presentes,
seja
no
culto,
na
literatura
doutrinária
(livros ou
periodicosl,
e mesmo
nos programas
de
rádio, ou de televisâo, onde, se sabe, o conteúdo dos depoimentos
é cristalizado
pelo crivo institucional
da própria religiosidade.
Ou
seja, estabelecidos
de
acordo com
o estereótipo
próprio ao
modelo cultural religioso pentecostal.

I\I{jSSi:~S
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Serâo
nossas
fontes, igualmente,
certas
formas de
depoimento
auto-biográfico,
relativos a
experiências
religiosas
pessoais,
coletados
diretamente,
à
luz de critérios
antropológicos.
Tais
critérios, sucintamente,
concernem
a necessidade
do
sujeito que
narra suas esperlenclas
ser um
prototipo, um tipo ideal
(Weber
(1984)),
pertencente
a
uma
série
cultural;ao
fato
de
que as
experiências
deste sujeito sào conformadas
por uma ordem relativa
a seu grupo familal, virtual elemento transmissor
de sua cultura;
a que sua
si tuaç~o sioc a 1 carec-e de cu í.d ado se
especi ficaç~o, na
medida em que a ela deve ser atribuida seu
comportamento
social.
Por fim, a que as experiências
narradas pelos sujeitos
tenham um
caráter
continuo
e relacional,
e
ao
se
tornarem legitimas
teoricamente
se apresenta de- modo organizado
e conceitual12
•
í

Neste
sentido, o que
vai
nos importar
é
problematizar
certo
aspecto formal destas
narrativas,
sobretudo a funç~o descritiva,
que conduz
{j discurso
do informante
através das mais
profundas
marcas individuais,
buscando nela o que faz o narrador/informante
distinto e igual a qualquer outro que
tenha os mesmos tipos
de
e;<[.JE!ri?n cias.

12.

Estes

critérios

remetem-se

a Magrassi

et Allii

--

---

(1980).

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

·
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Preocupa-nos,
igualmente, analisar os
atributos de
presença do
narrador
na
experi~ncia
religiosa, indagando
como ele se situa
(como ele
mesmo
ou
como um
outro
que ,viveu aquilo
que
lhe
aconteceu~)
. Este questionamento
'objetiva
responder a outro
problema
metodológico
inadiável,
que
é o
de
como constituir
sujeitos, ou individuos, narrativamente.
Importa, ademais, aspectos de conteúdo, elaborados nas assertivas
relativas
às
experi~ncias
religiosas.
Destes
conteúdos
procederemos
ao
recorte para
dar conta
da auto-experi~ncia
de
individuos; da a maneira como articulam
o social
ao sentido
do
transcendente;e
da forma em que tornam o extraordinário
presente
no
mundo
ordinário,
operando
simbolos e
significados
para o
mundo, expressos
a partir
de determinados
sentidos dados
pelo
modelo
cultural religioso.
Mediante
quais tipos
de objetos
e
sensaçôes
a descriçào de suas experi~ncias
religiosas se realiza
? De acor-do com
qual qualidade "espiritual"
e~5t.ase;.;pet-i~ncias
sào
substancializadas
? Para participar
desta experi~ncia
é
indispensável
estar dotado de qual capacidade? Qual a base social
destas experi~ncias?
1irn i 'tr:-::: do tt'"
ab,;:..l ho
d(':?
inves t. iqaçaCi, o bi et,iv amo s d i':;:,c::u
t i.r" a~,;:,
implicaçôes
metoelológic::as decorrentes
da
problemática
ela
experi~ncia
religiosa e responder
a quest.Bes elo tipo: o que
é o
"dado" , no con t e xt.o da inve'stigaçao
clE,:stase;.;peri'E'incias?
Como
enfrentar a questào
da
crença
e
da verdade
na
experi~ncia?
Afinal, qual
o limite do criveI numa experi~ncia?
E esta crença
mesma, que tipo de experi~ncia
é?

1\10

Sào
perguntas que, certamente,
há muito os antropológos
se fazem
quando tentam estudar experiâncias
religiosas~ e que, no que diz
respeito ao nosso trabalho, permanecem atuais: Como se sabe o que
se cr~?
Porque se acredita nisso? De onde se sabe isto? Com base
em que se sabe(reconhece)
isto?13
Finalmente
analitico:

,reafirmamos nosso objetivo, é
propor um deslocamento
da experiância
à expressào
da experiância.

13. Sào
questbes também
relativas ao especular
filosófico
sobre a religiao. Estas perguntas mesmas, como postas, se remetem
a nossa leitura de Wittgenstein
(1970) e Chavire (1991). No plano
antropológico
remetem-se a Needham (apud Giesler (1988)),
em seu
livro 8e1ie1, Language, and Experience.

--,----------------_ .._--~-
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