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Resumo: O avanço da arqueologia e dos conhecimentos em pré-história nas 

últimas décadas colocou em xeque teorias e formulações que se propunham a 

elucidar a chamadas estruturas formadoras. Recentes descobertas 

arqueológicas passaram a exigir novos investimentos teóricos na formulação 

de modelos explicativos. Portanto, este é um estudo em ciência da religião e 

em filosofia da história inserido no debate sobre formação cultural e religiosa 

em contextos arcaicos. 

No quadro das mais recentes investigações, as denominadas simbologias 

religiosas assumem uma posição de destaque. Não há mais como ignorar o 

papel central dos simbolismos e das dinâmicas religiosas na formação das 

instituições arcaicas. Um profundo entendimento sobre o psiquismo religioso 

que gerou, no seio de suas dinâmicas, os mecanismos e as estruturas mais 

significativos dos universos arcaicos é fundamental para uma precisa 

caracterização dos processos formadores da cultura e do próprio processo de 

hominização. 

A teoria do desejo mimético vem ao encontro dos novos dados para 

formulações mais adequadas sobre os processos de desenvolvimento 

institucional que atravessaram a pré-história e criaram as estruturas 

responsáveis pelo aparecimento da vida urbana em contextos civilizacionais. 

Esses processos apontam para o sagrado como matriz histórica e 

antropológica. A atuação do sagrado no seio das instituições arcaicas foi, 

portanto, largamente responsável pela geração de modos de vida 

crescentemente complexos. 

 

Palavras-chave: sagrado, civilização, formação cultural, religião arcaica, 

Crescente Fértil, Revolução Neolítica, Revolução Urbana, metafísica do desejo, 

desejo mimético, hominização, violência, sacrifício, homo sapiens. 

  



 

Abstract: The great expansion of knowledge in Archaeology of Pre-History has 

challenged, in the past decades, well established theories about cultural 

formation. Recent archaeological discoveries are demanding new theoretical 

approaches for a better understanding of the archaic. Therefore, this work, in 

religious studies and in philosophy of history, integrates an overarching 

discussion on cultural and religious formation in archaic contexts. 

In the light of recent discoveries, the so-called religious symbolisms have been 

placed in a prominent position. It has now become impossible to ignore the 

central role of the religious symbolisms in the making of the archaic 

institutions. A deep understanding of the religious mindset which generated 

the most significant mechanisms and structures of the pre-historic past is key 

to enlighten the generative processes of culture and hominization. 

The theory of mimetic desire meets the new archaeological data in order to 

suggest more accurate formulations on the institutional developments which 

went through the pre-historical times, creating the structures and practices 

responsible for the emergence of urban life in highly developed civilizational 

environments. These processes highlight the sacred as a fundamental 

historical and anthropological matrix. Therefore, the movements and 

transformations of the sacred in the interior of the archaic institutions was a 

key factor for the creation of life modalities and institutions increasingly 

complex. 

 

Keywords: sacred, civilization, cultural formation, archaic religion, Fertile 

Crescent, Neolithic Revolution, Urban Revolution, metaphysic desire, mimetic 

desire, hominization, violence, sacrifice, Homo sapiens. 
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PRAEPARATIO  

O meu interesse pela pré-história e pela Antiguidade oriental integra um 

longo questionamento pessoal. No ginásio, o ensino fundamental de hoje, lembro-

me de conjecturar se o aparecimento das grandes civilizações no Crescente Fértil 

não solicitava maiores explicações. A história desse longínquo passado era (e ainda 

é) contada mais ou menos da seguinte forma: a pré-humanidade e a humanidade 

estiveram mergulhadas na escuridão abissal do paleolítico por muitos milhares de 

anos (algumas belas pinturas parietais, objetos e ferramentas em pedra, osso e 

marfim, nada mais); porém, de súbito, no período final da pré-história, durante o 

neolítico, apareceram novas e impressionantes realizações como a agricultura, 

rebanhos de suínos, caprinos e bovídeos, além de os primeiros passos para a vida 

urbana. No neolítico também foram consolidados os domínios das técnicas em 

cerâmica e tecelagem, e mesmo o início da metalurgia. Em seguida, na fase final do 

neolítico, mais propriamente no período calcolítico, veio o salto rumo à civilização, 

a partir do qual a humanidade testemunharia o esplendor da vida civilizada na 

Suméria e no Antigo Egito. Novos ambientes foram então criados, nos quais 

realizações como a escrita, o Estado e o pleno florescimento da vida urbana 

consolidaram-se em meio a templos e palácios suntuosos. 

Descontando-se pequenos ajustes e variações, esse esquema de 

entendimento é bastante universal, e ele se impõe até hoje no repertório dos 

professores. Ademais, ele domina o repertório midiático e jornalístico. Em linhas 

gerais, o esquema não está incorreto. De fato, durante o despertar das civilizações 

do Crescente Fértil, houve um expressivo desenvolvimento de instituições e de 

técnicas até então desconhecidas. Parte da humanidade ingressou, em definitivo, 

no ambiente urbano de civilizações produtoras de grandes excedentes econômicos 

e de impressionantes realizações intelectuais. No entanto, embora correta, essa é 

uma história contada pela metade, uma vez que o passado pré-histórico fica à 

sombra da Antiguidade. Nessa perspectiva, o mundo altamente civilizado do Egito 

e da Mesopotâmia está sempre em destaque, em relação ao qual a pré-história se 
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posiciona como eterna coadjuvante. Os termos “pré-história” e “pré-histórico” já 

assinalam uma explícita exclusão desse passado em face da “história”; como se na 

ausência da escrita não houvesse memória e passado, cultura e avanços. Trata-se 

obviamente de uma ultrapassada terminologia do século XIX, embora consagrada o 

suficiente pela tradição. 

Quando prestei vestibular (isso já faz algum tempo), recordo-me que a 

prova de história em um dos vestibulares mais concorridos e supostamente 

rigorosos do país não exigia conhecimentos em mundo antigo e pré-história, ou 

seja, para o vestibular a história começava na Grécia clássica. O estudo do passado 

mais remoto era restrito aos especialistas da área, e isso se evidencia nas salas de 

aula, onde os alunos costumam receber esquemas bem simplificados de 

professores que pouco sabem do assunto. Por outro lado, as últimas décadas foram 

muito reveladoras para a arqueologia da pré-história. Os dados à disposição 

cresceram de forma expressiva e as técnicas investigativas foram aprimoradas. 

Assim, o universo acadêmico ligado aos estudos em pré-história é atualmente um 

dos mais efervescentes, embora ainda bastante isolado do grande público. 

Foi o século XIX que descobriu a pré-história. Graças aos esforços 

individuais e conjuntos de entusiastas e estudiosos, houve, ao longo desse século, 

um impulso decisivo no desenvolvimento das disciplinas, técnicas e metodologias 

que abriram o caminho para a compreensão que hoje se tem tanto da pré-história 

quanto do mundo antigo. No início do século XIX, precisamente em 1816, o 

dinamarquês Christian Jürgensen Thomsen, antiquário e curador do Museu 

Nacional da Dinamarca, em Copenhagen, concebeu uma classificação temporal 

para artefatos muito antigos, os quais foram relacionados e então catalogados 

segundo três categorias: pedra, bronze e ferro. Até hoje, o sistema de Thomsen 

com as três idades tecnológicas da pedra, do bronze e do ferro é usado para o 

estudo das culturas pré-históricas europeias. Em seguida, ao longo das décadas de 

1820 e 1830, a ciência passou por um acentuado desenvolvimento da geologia e 

das técnicas estratigráficas. No início da segunda metade do século XIX, a 

expressiva antiguidade das espécies, do homem e das próprias culturas humanas já 

estava suficientemente estabelecida. Propostas teóricas evolucionistas ganharam 

forte ímpeto, consagrando-se com Darwin em 1859, data do lançamento de A 
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Origem das Espécies. A partir desse momento, o imemorial passado humano se 

tornou uma evidência incontornável, junto às crescentes possibilidades técnicas de 

sua investigação. As portas para estudos sistemáticos da pré-história e do mundo 

antigo foram definitivamente abertas. 

O termo “pré-história” foi cunhado por Daniel Wilson, em 1851, e 

consagrado por John Lubbock em 1865. No último quartel do século XIX, toda uma 

complexa tipologia lítica associada às fases paleolíticas e neolíticas já fora 

sistematizada pela escola francesa, e o início do século XX testemunharia uma 

expressiva ampliação dos conhecimentos. A partir da década de 1950, a aplicação 

mais eficiente das datações radiométricas e o acentuado desenvolvimento da 

paleoarqueologia e da paleoantropologia trouxeram aos estudos em pré-história 

uma altíssima sofisticação científica. No final do século XX, na carona dos estudos 

em genética e em neurociência, os investigadores da pré-história começaram a 

utilizar ferramentas teóricas e metodológicas das ciências cognitivas, o que alargou 

os campos do conhecimento usados na compreensão do humano e de suas 

instituições mais fundamentais. 

Em razão do acentuado desenvolvimento da arqueologia, nos últimos trinta 

anos, criou-se uma grande desproporção entre o alto nível de informação à 

disposição dos acadêmicos e dos pesquisadores da área e o comparativamente 

baixo grau de informação atualizada que atinge as pessoas comuns. Esse desnível 

não comporta apenas um desconhecimento dos novos dados; afinal de contas as 

pessoas comuns se encontram bem distantes do universo especializado da 

arqueologia e da paleoarqueologia. Contudo, o problema maior é a falta de 

elucidações introdutórias aos novos questionamentos. O público leigo desconhece 

os rudimentos ligados às teorias e aos recentes avanços do conhecimento sobre as 

culturas pré-históricas. No entanto, é preciso admitir que a carência de 

perspectivas mais atualizadas tem origem na própria disciplina, a qual, apesar dos 

progressos técnicos e de um contínuo acúmulo de dados, temeu, durante algumas 

décadas, tecer considerações teóricas mais ousadas. Por muito tempo, e por 

motivos compreensíveis, os quais se associam a retumbantes fracassos teóricos, 

certo ceticismo contrário às “grandes leituras” se apoderou dos departamentos 

que estudam a pré-história. Para que não se pense que se trata de exagero, sugiro 
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que quando em visita, por exemplo, a uma caverna paleolítica na França, caso haja 

a oportunidade única de visitar uma delas, indague-se ao arqueólogo ou à 

arqueóloga de plantão (normalmente um estagiário) que ele ou ela formule uma 

explicação mais abrangente sobre “aquilo tudo”. No melhor dos casos, o 

arqueólogo tergiversará e pedirá que o visitante conte quantas figuras de cavalos 

ou bisões há na parede em frente; no pior, caso insista por uma resposta, a 

pergunta será simplesmente ignorada. 

O patrimônio psíquico-cognitivo dos humanos já estava formado no 

paleolítico superior; possivelmente, mesmo antes disso, durante uma provável 

consolidação no paleolítico médio. A finalização da estrutura mental do sapiens, no 

transcorrer do paleolítico médio, aponta para a criação e a organização dos 

idiomas mais arcaicos, os quais foram gestados em repertórios simbólicos 

crescentemente complexos. Esse tipo de desenvolvimento exigiu e promoveu um 

pleno desabrochar das faculdades cognitivas dos homens e das mulheres. Portanto, 

é possível afirmar que o homem moderno nasceu em algum ponto do paleolítico. 

Esse longínquo passado responde pelo movimento que literalmente “nos 

humanizou”, pois ele comporta o período que gerou as nossas estruturas psíquico-

sociais mais fundamentais e permanentes. Consequentemente, um entendimento 

mais rigoroso sobre o mundo das chamadas primeiras civilizações tem de passar 

por uma investigação daquilo que chamamos de pré-história, de modo a reabrir o 

conhecimento que temos não só daquele universo, mas de muitos outros. É preciso 

destacar que o homem do auraciano, por exemplo, já era o homem moderno, 

éramos nós. Trata-se do homo que enterra cerimonialmente os seus mortos, 

fabrica ferramentas complexas, concebe planos, produz sistemas simbólicos e 

domina uma linguagem articulada e reflexiva. Um ser que se expressa técnica e 

simbolicamente de forma bastante elaborada ao fazer “arte” e “religião”, 

exprimindo-se como “artista” e “religioso”. Nesse sentido, não há nada mais central 

para a compreensão da condição humana do que um estudo sistemático da 

hominização e de suas decorrentes instituições. Sob esse ângulo, o arcaico e o 

moderno são estruturalmente idênticos. Do ponto de vista do equipamento 

cognitivo e da capacidade simbólico-imaginativa, há pouca ou mesmo nenhuma 

diferença entre eles. Com certa dose de ironia, alguém poderia afirmar que o 
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Iluminismo, a Revolução Francesa e a sociedade industrial não criaram o homem 

moderno, uma vez que ele estava presente desde longa data. Esse homo percorreu 

as imensas estradas do tempo, entre o paleolítico médio e o superior, no 

transcurso das quais foram gestados os atributos fundamentais do equipamento 

físico, psíquico e noético do sapiens. 

Todavia, do ponto de vista da história, impossível falar em estrutura noética 

per se, uma vez que a mente, o universo interior do pensamento e das emoções, 

encontra-se sempre mediada pela matéria e pela materialidade das coisas e das 

práticas, a começar pela própria materialidade corpórea e cerebral. Daí a 

necessidade de estudar as práticas, os objetos e toda sorte de manifestações 

culturais para a apreensão das características, predisposições e atributos do 

psiquismo humano. Somos humanos porque, dentre outras coisas, produzimos 

objetos, e os produzimos em grandes quantidades. É ao investigar a continuada 

proliferação dos objetos e, a partir deles, imaginar e deduzir práticas e rotinas 

específicas, as quais foram encenadas por nossos ancestrais pré-históricos, que 

encontramos as pistas para o entendimento desse longuíssimo trânsito histórico. 

Por conseguinte, o grande salto em direção ao humano, o maior de todos, 

ocorreu nas profundezas muitas vezes impenetráveis do paleolítico, o que 

justificaria, por si só, um papel nada menos que decisivo desse período nos estudos 

históricos. Desse modo, não tem cabimento tratar a pré-história como coadjuvante, 

muito pelo contrário, uma vez que lá estão as chaves para a compreensão do 

humano e, consequentemente, da própria história. 

 

x x x 

 

Embora a pré-história do Crescente Fértil e a Antiguidade do Oriente 

Próximo compreendam a maior parte do recorte histórico desta dissertação, este 

não é um trabalho em arqueologia da pré-história e tampouco em história do 

antigo Oriente Próximo. A investigação aqui proposta se insere nos quadros 

epistemológicos da ciência da religião e da filosofia da história, e este será um 

estudo sobre o sagrado, principalmente em seu papel gerativo na criação das 

instituições humanas. Uma investigação sobre o sagrado é sempre matéria de 
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intensas controvérsias, e muitos são aqueles que gostariam de ver o termo banido 

dos estudos em religião e cultura. No entanto, é sempre muito difícil realizar um 

proveitoso estudo em religião, principalmente em recortes e contextos arcaicos, 

sem se envolver com o sagrado e com suas “emanações”. Essa “alergia” ao sagrado 

e aos conceitos ligados ao fenômeno manifesta-se na própria ciência da religião, e 

isso se deve, em grande parte, a uma excessiva sensibilidade diante de termos tidos 

como impregnados de conceitos teológicos. Mas esse seria um temor ingênuo, além 

de ser contraditório com as próprias origens da disciplina em Friedrich Schlegel, 

Max Müller e Rudolf Otto. Ademais, parte expressiva daqueles que exigem absoluto 

rigor no que tange às definições e delimitações acerca do termo “sagrado” é em 

geral bastante condescendente quando se trata de solicitar, por exemplo, o mesmo 

rigor aos conceitos de “natureza” e de “força social”. 

A partir da década de 1980, a arqueologia começou a se interessar, de forma 

mais detida, pela simbologia e pelo psiquismo religioso. Esse despertar ocorreu em 

um ambiente marcadamente interdisciplinar, uma vez que a então nascente escola 

pós-processual da arqueologia começou a ampliar o seu ferramental teórico ao 

dialogar com outras disciplinas, inclusive com a teologia. Essa redobrada 

disposição em estudar o aspecto marcadamente religioso do arcaico conectava-se 

de forma direta a uma série de descobertas que revelaram novas realidades de 

base, as quais começaram a apontar, de forma progressiva, a centralidade das 

simbologias religiosas no universo social das comunidades neolíticas do Crescente 

Fértil. Tamanha efervescência intelectual envolvendo supostos sistemas religiosos 

na pré-história revigorou o debate acerca das religiões, suas estruturas e formatos, 

e os estudiosos começaram a levantar hipóteses sobre o papel fundador das 

religiões na formação das instituições arcaicas. O encontro da arqueologia com os 

estudos em religião tornou-se, então, inevitável, e este trabalho se coloca como 

modesta contribuição no âmbito dessa fascinante discussão. 

Um estudo detido acerca do sagrado requer alguns cuidados especiais. A 

própria natureza do objeto (amorfa, volátil, mutável e inconstante) exige uma 

precisa caracterização da metodologia e dos conceitos empregados. Em primeiro 

lugar, a exposição aqui pretendida terá um método (um caminho) inicialmente 

propedêutico. Antes de se prender às definições dos termos e à precisão dos 
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conceitos, o argumento caminhará na direção de uma exposição introdutória ao 

pensamento histórico diante dos mais recentes dados arqueológicos. No confronto 

do pensamento com a empiria será pavimentado o nosso método. Desse modo, 

espera-se que as definições e os conceitos revelem os seus contornos no 

transcorrer da argumentação. Isso não significa rechaçar as definições mais 

formais, pois elas serão apresentadas. No entanto, a linha argumentativa não 

gravitará em torno delas, pelo contrário, já que as definições mais formais também 

integrarão o grande quadro expositivo: espera-se que sejam apreendidas no 

transcorrer da própria argumentação. Essa escolha indica uma metodologia 

narrativa, em detrimento de formas mais sistemáticas, o que convém 

sobremaneira em qualquer investigação que tenha na história e na literatura (duas 

formas narrativas por excelência) as suas mais decisivas fontes. Em segundo lugar, 

serão feitos recortes históricos, arqueológicos, literários e antropológicos. 

Considerando-se as grandes diferenças entre esses campos, tamanha variedade 

requer uma explicação. A conjunção entre história e literatura será 

particularmente ideal no caso deste estudo, e isso se deve tanto à natureza 

específica da investigação quanto ao seu embasamento teórico. Este é um estudo 

sobre o sagrado em seu vínculo com o humano; logo, é um estudo que se 

caracteriza como uma investigação sobre o humano. História e literatura são 

formas radicalmente humanas de expressão e de compreensão, e com a vantagem 

de serem formas cuja origem arcaica (na mitologia, por exemplo) confunde-se com 

a própria formação das culturas. Assim sendo, história e literatura revelam o 

sagrado e o humano, e são por eles reveladas. Ademais, em contextos arcaicos, 

história e literatura se confundem e se misturam nos repertórios dos mitos, ritos e 

tabus, o que reforça ainda mais a importância de estudá-las em conjunto quando se 

lida com o sagrado. 

Do ponto de vista teórico, essa conjunção se torna então indispensável, uma 

vez que as teorias aqui empregadas têm na análise textual e no desenvolvimento 

de hermenêuticas para a leitura dos mitos, ritos e cosmogonias o seu 

embasamento. Portanto, espera-se do leitor certa paciência diante de um texto que 

se revelará aos poucos, como se fosse um trabalho de parto, no qual a ansiada 
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manifestação é, num primeiro momento, apalpada, e somente mais tarde revelada 

em sua totalidade. 

Os referenciais teóricos aqui adotados são o resultado de anos de extensivas 

leituras, boa parte delas focada em autores específicos. Portanto, talvez fosse 

proveitoso traçar um pequeno histórico dessa formação. 

A concepção de um abrangente estudo em história da cultura que 

recuperasse o entendimento da religião como o elemento particularmente 

dinâmico da vida social foi o projeto de vida do historiador galês Christopher 

Dawson. Embora desconhecido do público brasileiro até recentemente, Dawson foi 

um dos grandes historiadores da cultura do século XX e pôde desfrutar de amplo 

reconhecimento internacional durante sua reclusa, embora produtiva, vida 

intelectual. Vejo-me, sob muitos aspectos, como um herdeiro do pensamento de 

Dawson. Nesse ponto, esta dissertação tem em Dawson a continuidade de um 

projeto (em filosofia da história e em estudo comparado das religiões) que visa 

recuperar o papel fundante das religiões na formação, gestão e consolidação das 

culturas. 

Dez anos atrás, durante um curso livre em história da filosofia, conheci o 

pensamento do teórico francês René Girard e, sem o risco de cometer qualquer 

exagero retórico, afirmo que nunca mais olhei o mundo (e as relações do mundo) 

da mesma forma. A força teórica do pensamento girardiano é hoje plenamente 

reconhecida, mesmo entre aqueles que não concordam com as posições do 

pensador francês. Os modelos teóricos de Girard revelaram ter consistência e 

envergadura suficientes para explicar não só as culturas e suas instituições, mas o 

próprio humano, principalmente quando se analisa o universo arcaico. Assim, o 

ferramental teórico girardiano é absolutamente adequado para os propósitos deste 

trabalho e, de certa forma, pode-se dizer que o que se faz aqui é aplicar e estender 

o grande argumento girardiano em novos recortes. 

Além de Dawson e de Girard, autores como Walter Burkert, James Alison, 

Margaret Barker e Ian Hodder também gozam de certo destaque teórico nos 

argumentos aqui propostos. Nesse ponto, é preciso dizer que o contato intelectual 

com o teólogo britânico James Alison – como amigo e tradutor de algumas de suas 

obras para o português – muito me ajudou na condução de meu projeto de 
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pesquisa, ampliando o escopo do meu entendimento sobre o pensamento de Girard 

e introduzindo em meu repertório autores hoje absolutamente indispensáveis para 

mim, como é o caso da biblista Margaret Barker. Há também que mencionar o 

convívio com o meu orientador, Luiz Felipe Pondé, do qual sempre extraio fontes 

renovadas de vitalidade investigativa e de largueza intelectual, e junto ao qual 

pude desenvolver em absoluta liberdade os temas e as propostas deste trabalho. 

Antes de apresentar as hipóteses e a esquematização dos capítulos, penso 

que seria bastante proveitoso e mesmo crucial esclarecer como a estrutura central 

do trabalho se articula na teoria. A estrutura central, a investigação dos campos do 

sagrado, faz amplo uso do conceito de “desejo metafísico” (ou de “metafísica do 

desejo”). O sentido do termo “metafísico” aqui usado se aproxima dos tradicionais 

conceitos platônicos e aristotélicos, nos quais o termo é entendido como realidade 

causal e imaterial; ou seja, como campo que expressa realidades imateriais, nas 

quais se coordena a natureza e a causa das coisas. No entanto, para além da 

metafísica grega, o que se tem aqui é uma metafísica do desejo. Antes de consolidar 

o seu conceito de “desejo mimético”, Girard usou o termo “desejo metafísico” (que 

eu prefiro ao termo “mimético”, posteriormente adotado) como o fundamento das 

relações humanas, em qualquer tempo e lugar. Girard intuiu que, em seu sentido 

mais fundamental, o desejo humano anseia adquirir autonomia metafísica. Isso 

significa que se caracteriza como um desejo de ser. 

Da mesma forma que os demais conceitos aqui tratados, o desejo metafísico 

também será submetido à metodologia propedêutica acima anunciada; portanto 

não será o caso de esmiuçá-lo nesta introdução. Mas, por outro lado, na medida em 

que este conceito se apresenta como o “cimento” da dissertação, com o qual toda a 

argumentação proposta será erguida, creio que seja válido dizer que, na clave e na 

lógica do desejo, a tradicional metafísica grega abandona o reino da contemplação e 

caminha para o reino da ação; ou seja, ela se torna mais histórica do que filosófica. 

Trata-se de uma metafísica mais familiarizada com Jerusalém do que com Atenas. 

Portanto, é uma metafísica que dessubstancializa o ser para, em seu lugar, reforçar 

o ter. Em parte, a metafísica do desejo subverte a metafísica tradicional ao 

transferir autoridade ontológica para o movimento (para o verbo), em detrimento 
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da substância (o nome). Todavia, não há nenhuma ruptura formal com a metafísica 

tradicional, apenas uma mudança de foco. 

Esta dissertação tem uma hipótese central: o sagrado funda a cultura 

humana. Não há novidade teórica alguma nessa afirmação. Em sua totalidade, a 

obra de Girard se caracteriza como uma profunda reflexão sobre a tese do sagrado 

como mecanismo fundador, uma espécie de matriz institucional da cultura 

humana. Dessa hipótese central, derivam duas hipóteses secundárias: (1) as 

fundações do sagrado são metafísicas; (2) essas metafísicas exprimem a atuação do 

desejo mimético. Da mesma forma, as duas hipóteses secundárias estão igual e 

integralmente inseridas no universo argumentativo de René Girard, e elas serão 

aqui aplicadas e estendidas nos recortes propostos. Nesse aspecto, a dissertação 

cumpre o seu papel formal de exercício acadêmico-científico fundamentado, sem a 

necessidade de propor contribuições inéditas. No entanto, como indica o próprio 

título do trabalho, haverá, aqui, a proposta de algo mais, no sentido de um 

princípio de discussão e um encaminhamento para futuros estudos. Para além do 

sagrado de Girard, é possível perscrutar o sagrado de Dawson. Nesse sentido, a 

existência de um homem espiritual passa então a ser contemplada. Não há ruptura 

conceitual, ao menos não em seus aspectos essenciais, mas uma máxima extensão 

da hipótese inicial em sua radical conclusão: ao se inclinar para as metafísicas, o 

desejo se inclina para o espírito. Nesse caso, verifica-se o surgimento de uma 

hipótese filosófico-teológica, a qual será aqui defendida em caráter inicial. 

O trabalho se organiza em quatro partes: (1) Homo Urbanus; (2) Homo 

Necans; (3) Imitatio; e (4) Homo Spiritualis. Na primeira parte, discute-se o 

processo de sendentarização e as revoluções neolíticas do Crescente Fértil à luz de 

posicionamentos arqueológicos e históricos que destacam a centralidade gerativa 

das simbologias do sagrado. Discute-se também a formação das estruturas e das 

práticas que fomentaram a criação de instituições e dos modos de vida largamente 

responsáveis pelas mais decisivas mudanças neolíticas (sedentarização, revolução 

arquitetônica, agrícola e urbana), as quais encaminharam o neolítico do Crescente 

Fértil rumo ao universo das altas civilizações do Oriente Antigo. 

Na segunda parte, há uma prolongada reflexão sobre as naturezas e as 

“faces” do sagrado. Nesse contexto temático, serão discutidas as duas principais 
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abordagens sobre o sagrado e a possibilidade de aproximar polos teóricos tidos 

como opostos. No segundo capítulo dessa parte, há uma argumentação 

antropológica, mitológica e literariamente fundamentada do homo necans 

enquanto anthropos detentor de meios letais, para que se possa defender um 

entendimento antropológico e historicamente viável do sagrado. 

Na terceira parte, desenvolve-se, então, o referencial teórico principal, a 

partir do qual é possível apresentar um humano absoluta e integralmente 

dependente das instituições forjadas pelo sagrado. No final da parte, será 

apresentada uma defesa formal das hipóteses centrais. 

A quarta e última parte principia uma discussão teológica e filosófica acerca 

do sagrado, extrapolando os limites históricos e antropológicos, sem, contudo, 

desautorizá-los. No capítulo final, sugere-se um cenário formador no intuito de 

estimular ou mesmo inspirar a imaginação de um humano renovado, capaz de 

libertar-se de suas arraigadas violências. 

 

x x x 

 

Na natureza, em sua extraordinária beleza e incontáveis mistérios, os mais 

velhos não contam as antigas lendas e histórias aos mais jovens, os quais, por sua 

vez, não administram e transmitem o legado dos mais velhos. Portanto, no mundo 

natural há carência de imaginação e de história. O universo da imaginação, da 

construção das ideias e dos conceitos, no âmbito daquilo que Dawson designava 

como comunidade de pensamento, constitui o ambiente que confere identidade 

própria ao psiquismo do sapiens, cujo florescimento criou o universo da cultura 

humana. Como foi possível o seu aparecimento? Essa é uma pergunta cuja resposta 

religiosa costuma ser mais simples e direta do que a científica. Este trabalho não se 

destina a dar uma resposta integral e categórica a essa pergunta, tanto do ponto de 

vista científico quanto religioso. Quem poderia oferecê-la? No entanto, haverá, 

aqui, um contínuo esforço de esclarecimento: compreender a cultura humana em 

suas dinâmicas fundantes. Admito o quanto essa tarefa é árdua, ousada e arriscada; 

mas, em minha defesa, posso dizer que estarei montado em ombros de gigantes, os 

quais não abandonarei nem por um instante. 
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Assim sendo, reitero ao leitor que tenha paciência para com os variados 

recortes históricos e antropológicos, os quais estarão em constante diálogo com a 

literatura e com a mitologia. É dessa dinâmica aparentemente confusa que surgirão 

os contornos mais visíveis do sagrado e, por conseguinte, do humano. Trata-se, em 

última análise, de um exercício de imaginação via reconstrução histórica, 

antropológica e literária para a elaboração de uma grande perspectiva ou, melhor 

dizendo, para a proposição de uma meta-história: 

A única conclusão que posso tirar de tudo isso é que a meta-história não é inimiga 

do historiador genuíno, mas seu guia e amigo, desde que seja uma boa meta-

história. Outros historiadores da geração de Tocqueville também conceberam suas 

tarefas em termos meta-históricos, como por exemplo Michelet e Carlyle, mas a 

meta-história de um consiste em generalizações superficiais, e a de outro se 

resume em um bombástico e interminável moralismo. Melhor um antiquário ou 

um analista que um historiador menor que escreve como um profeta menor […] 

Contudo, o domínio das técnicas, sozinho, não produzirá grandes estudos em 

história, não mais que o domínio da métrica produzirá uma grande poesia. Esse 

“algo mais” se faz necessário – entendimento intuitivo, imaginação criativa e, 

finalmente, uma visão universal que transcenda as limitações relativas do campo 

particular do estudo histórico. A experiência dos grandes historiadores, tais como 

Tocqueville e Ranke, me leva a acreditar que uma visão meta-histórica universal 

desse tipo, compartilhada mais da natureza da contemplação religiosa do que da 

generalização científica, responde por grande parte dos poderes criativos desses 

grandes historiadores (DAWSON, 2010: 412). 

Portanto, resta-me o empenho de não ser “um historiador menor que 

escreve como um profeta menor”. Espero ao menos poder traduzir, 

satisfatoriamente, “historiadores e pensadores maiores”, com os quais dialogarei 

para a elaboração de um importante argumento em ciência da religião e filosofia 

da história. 

Encerro esta preparação com uma sugestão que, talvez, ajude no 

enfrentamento do texto que se desdobra nas próximas páginas. Trata-se de uma 

breve mensagem de alerta, a qual foi retirada de um monumento ou, mais 
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precisamente, de uma tumba. Acima da cripta do arquiteto Christopher Wren, na 

catedral de Saint Paul em Londres, o visitante lerá: Lector: si monumentum requiris, 

circunspice [Leitor: caso esteja procurando o monumento, olhe ao seu redor]. 
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PARTE I 

HOMO URBANUS 

Uma fronteira entre o deserto e as 

montanhas, uma espécie de franja 

cultivável do deserto, um crescente 

fértil a colocar-se entre as montanhas, 

de um lado, e o deserto, do outro […] 

Esse crescente fértil compõe, 

aproximadamente, um semicírculo 

flanqueado pelo Mediterrâneo, pela 

Península Arábica e pelas montanhas ao 

norte 

(BREASTED, 1916: 100-101). 

 

Da mesma forma que uma morada 

humana, o templo era o lugar onde o 

proprietário poderia ser encontrado. A 

sua presença, entre as casas da 

comunidade humana, constituía a visível 

garantia de que a divindade se fazia 

presente e disponível 

(JACOBSEN, 1976: 16). 
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CAPÍTULO 1 

AS REVOLUÇÕES DE CHILDE  

Em 1916, ao popularizar o termo “Crescente Fértil”, na abertura de seu 

capítulo sobre a Ásia Ocidental no mundo antigo, o arqueólogo e historiador norte-

americano James H. Breasted talvez não suspeitasse que essa expressão viesse a 

desfrutar de tão promissora carreira. O semicírculo fluvial que compreende as 

bacias do Tigre, Eufrates, Orontes e Jordão dava a Breasted a configuração precisa 

de um extenso ambiente econômico-cultural, junto ao qual ele situou o 

aparecimento da “primeira civilização conhecida na Ásia” (BREASTED, 1916: 105). 

Muitas décadas se passaram desde a publicação do livro de Breasted (na verdade 

já se vão quase cem anos), não obstante a expressão segue mais forte do que 

nunca, em virtude de sua particular conformidade diante de recentes investigações 

arqueológicas. 

Todavia, a época de Breasted desconhecia que o passado mais antigo do 

Crescente Fértil, principalmente em seu arco superior, ocultava estruturas cuja 

descoberta “revolucionaria” o entendimento sobre o processo de formação das 

primeiras civilizações. Embora afirme que a civilização se iniciou no Oriente, o 

Crescente Fértil que Breasted conseguia enxergar se limitava ao exclusivo 

ambiente dos templos, palácios, grandes canais de irrigação, bibliotecas e jardins-

suspensos do mundo altamente civilizado do antigo Oriente, no qual agricultura de 

larga escala, vida urbana e escrita dominavam o horizonte de sociedades 

totalmente civilizadas. Da escuridão pré-histórica, saltava-se, quase sem escalas, 

para o mundo resplandecente dos reis divinizados, escribas e dinastias imperiais 

do Egito e da Suméria. Mas como foi possível esse salto? 

Em seu The Age of the Gods de 1928 [A Era dos Deuses], o historiador galês 

Christopher Dawson salientou que, entre o quarto e o terceiro milênio AEC, as 

sociedades mais avançadas do Crescente Fértil (incluindo o Vale do Nilo) já 

dispunham de “agricultura e pecuária, arado e carros de transporte, canais de 

irrigação, metalurgia, cantaria monumental e navegação à vela, escrita e 
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calendário, elaborados códigos de lei, comércio de manufaturas e Estados 

burocratizados, astronomia e matemática” (DAWSON, 2010: 217). De fato, o 

universo técnico, cultural, econômico e institucional das civilizações no Egito, 

Mesopotâmia e Síria já consolidara esses avanços. Porém, isso apenas reforça a 

perplexidade da pergunta: como foi possível tamanho desenvolvimento? De 

repente, ainda no cenário de uma humanidade mais ou menos pré-histórica, 

surgiram civilizações magníficas, produtoras de enormes excedentes agrícolas e de 

estupendas realizações arquitetônicas e institucionais, numa dimensão que 

ultrapassava, em muito, os feitos de seus ancestrais. Mas foi isso mesmo? Em parte, 

sim, mas não exatamente. 

Entre o aparente atraso de uma humanidade pré-histórica e o expressivo 

avanço institucional e técnico de sociedades produtoras de civilização houve, 

certamente, um terreno médio de desenvolvimento; na verdade foram inúmeros 

terrenos médios, nos quais o ambiente mais propriamente civilizacional de 

sociedades urbanizadas e complexas foi sendo gestado, culminando no grande 

florescimento do quarto milênio AEC. É essencial que se note a forma específica 

desse universo do quarto milênio, situado no Crescente Fértil. Nesse berço de 

civilização, surgiu o que Henri Frankfort chamou de “comunidades de templo”, em 

torno das quais se organizaram as instituições e os seus sistemas simbólicos, 

técnicos e morais; e segundo determinações que chamaríamos de religiosas, 

principalmente no tocante às duas instituições centrais: o Estado, o qual se 

modelava nas nervuras de monarquias divinas ou divinamente sancionadas; e as 

famílias ou os clãs, os quais se organizavam em torno do culto reverencial aos 

antepassados. “[Pois] o sentimento de que os homens dependem dos deuses 

perpassa toda a vida mesopotâmica” (FRANKFORT, 2012: 221). No entanto, essa 

configuração de um cenário histórico já altamente civilizado teve uma pré-história, 

ou mesmo pré-história(s), ao longo das quais foram gerados modos de vida 

crescentemente integrados a essas duas grandes instituições, cujos processos 

iniciais são muito antigos. 

No longuíssimo movimento que recebeu o nome de pré-história, um último 

período conceitual foi nomeado, no qual foi constatada a consolidação de avanços 

capitais para o florescimento das sociedades humanas. Foram desenvolvimentos 
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que precederam e prepararam o despertar das civilizações do Crescente Fértil. 

Esse último período recebeu o nome de neolítico, um termo cunhado no século XIX 

por John Lubbock e desde então consagrado. Um maior conhecimento sobre os 

notáveis desenvolvimentos do neolítico foi aquilo que faltou à geração de Breasted, 

sobretudo no contexto do Crescente Fértil. Contudo, há muito que essa situação de 

desconhecimento mudou. Sítios no Levante, nas bacias do Eufrates-Tigre e nos 

planaltos anatólico-iranianos foram de tal forma escavados e estudados, desde a 

década de 1920 (e com grande intensidade a partir da década de 1950), que hoje 

se tornou possível delinear com razoável precisão certos desenvolvimentos 

materiais e institucionais que atravessaram a região, principalmente no 

transcorrer da última grande fase da pré-história do Crescente Fértil (do 

epipaleolítico ao calcolítico). Esse movimento final compreendeu um arco 

temporal de aproximadamente dezesseis mil anos (20000 – 4000 AEC). Linhas de 

avanço puderam ser, então, conhecidas, as quais, embora muito extensas e nem 

sempre articuladas, revelaram desenvolvimentos nada menos que fundamentais. 

Essa grande base neolítica foi diretamente responsável pela criação dos ambientes 

precursores das grandes civilizações do antigo Oriente e do Mediterrâneo oriental. 

Descontando-se as óbvias dificuldades em articular os múltiplos campos e 

fases que compreenderam o extenso universo das comunidades neolíticas do 

Crescente Fértil, é possível vislumbrar os traços mais gerais de uma progressiva 

ampliação dos desenvolvimentos centrais e de suas “esferas de interação” (BAR-

YOSEF; BELFER-COHEN, 1989: 59-72), até a explosão cultural do quarto milênio 

AEC, com o pleno florescimento da vida urbana. Para deixar a reconstituição 

histórica ainda mais intrigante, na porção intermediária do Crescente Fértil, em 

seu arco superior, foram encontrados alguns sítios impressionantes, a partir dos 

quais foi possível discernir a existência de sociedades pré-históricas 

arquitetonicamente complexas, as quais viveram num período no qual, até pouco 

tempo atrás, não se imaginava que pudesse haver tamanhos desenvolvimentos. No 

entanto, como já disseram Anna Belfer-Cohen e Ofer Bar-Yosef, o caminho 

epipaleolítico e neolítico rumo à sedentarização (e à domesticação) foi deveras 
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turbulento [a bumpy ride journey],1 principalmente em seu início repleto de 

retrocessos e retomadas. Todavia, a partir de determinado momento, esse 

movimento se impôs de tal forma, sobre o universo neolítico do Crescente Fértil, 

que as sociedades envolvidas não puderam mais resistir aos seus avanços. As 

comportas para a consolidação da vida urbana e para a criação de Estados 

burocraticamente organizados foram definitivamente abertas, o que alterou para 

sempre a face do mundo. 

A pergunta sobre os universos que precederam a criação do ambiente 

urbano, letrado, produtor de alimentos em larga escala, senhor dos canais e dos 

metais, o qual se tornou plenamente desenvolvido nas duas extremidades do 

Crescente Fértil (Suméria e Egito) no quarto milênio AEC, precisa, portanto, ser 

matizada: como mapear e narrar satisfatoriamente os seus inúmeros 

desenvolvimentos e depois integrá-los? Seria quase desnecessário dizer que o 

desconhecido supera, por completo, o conhecido, especialmente ao se lidar com a 

pré-história; e que o quadro pode sofrer grandes alterações a qualquer momento. 

Contudo, linhas precisas de desenvolvimento já são avistadas, e penso que seria o 

caso de esboçá-las aqui. Tratemos, então, de apresentar alguns pontos centrais. 

                                                             
1 A referência é o título do capítulo II, “Early Sedentism in the Near East: A Bumpy Ride to 

Village Life”; em Life in Neolithic Farming Communites (obra organizada por Ian Kuijt). 
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QUADRO GERAL 

 

Condições Geológico -Climatológicas  

•  Término do último máximo glacial (fr io e seco –  c. 13000 AEC).  

•  Princípio de um aquecimento global (mais quente e úmido).  

•  Interregno da Tundra Recente [Younger Dryas  c. 10500 –  9500 AEC] 

com um súbito resfriamento.  

•  Holoceno (mais quente e úmido).  

 

Progressos Tecnológicos  

•  Aparecimento de machados de pedra pol ida [ polished f l int axes ].  

•  Disseminação e padronização de ferramentas, pontas e  de armas 

l ít icas bifaciais, principalmente o biface naviforme [ bifacial tools ].  

•  Desenvolvimento de armas l ít icas com grandes lâminas regulares.  

•  Crescente diversif icação e sof isticação nas técnicas de 

emparedamento: f i le ira única, f i le ira dupla, f i leira dupla com 

argamassa, técnica pisé  e adoção de ti jolos de barro [ single row 

technique ,  double row technique ,  double row technique with internal 

f i l l ing ,  mud brick] .  

•  Proliferação de lâminas denticuladas de pedra em f ormato de foice.  

•  Amplo desenvolvimento de vasilhames em pedra e, posteriormente, 

em cerâmica.  

•  Desenvolvimento dos fornos.  

•  Aparecimento do tortual e da técnica de tecelagem.  

 

Alterações Institucionais  

•  Sedentarismo. 

•  Arquitetura monumental  e o aparecimento de recintos 

quadrangulares.  

•  Intensa antropomorfização e sofist icação simbólico -religiosa.  
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•  Grandes concentrações funerárias.  

•  Edif icações comunitárias (edif ícios públicos, pro vavelmente 

templos).  

•  Crescente manipulação sobre os ecossistemas locais.  

•  Adoção de estratégias mais complexas de subsistência.  

•  Construção de si los.  

•  Capacitação progressiva para a produção de alimentos 

(desenvolvimento da agricultura e da pecuária).  

•  Ampliação das trocas comerciais e simbólicas inter -regionais 

(obsidiana, conchas e pedras raras).  

•  Formação de expressivos polos regionais propagadores de símbolos 

e técnicas.  

•  Crescimento populacional acelerado.  

•  Aumento de representações e construções artíst ico -ornamentais.  

•  Provável uniformização das narrativas, símbolos e ritos .  

•  Provável fortalecimento dos mecanismos institucionais 

homogeneizadores.  

•  Provável aumento das diferenciações e especial i zações intrassociais.  

•  Provável acúmulo de território e poder nas mãos de determinados 

grupos, famílias e clãs .  

•  Provável acirramento das disputas inter -regionais e intrarregionais.  

 

Pequeno Histórico do Crescente Fértil  

•  Identif icação de cabanas semicirculares em Ohalo II  (c. 18000 AEC).  

•  Catalogação de comunidades sedentarizadas (c. 11500 –  9000 AEC).  

•  Identif icação do uso sistemático do tr igo einkorn  e do centeio por 

comunidades semissedentarizadas ou sedentarizadas de caçadores -

coletores no f inal do epipaleolít ico  (c. 11000 AEC) em Abu Hureyra.  

•  Descoberta de edif ícios megalít icos de grande sofisticação 

simbólico-artística em Göbekli  Tepe  (c. 9500 AEC).  
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•  Provável remoção craniana post-mortem  em práticas funerárias do 

natufense (caverna de Hayonim –  c. 9000 AEC).  

•  Proliferação de estatuetas e de bucrânia  (touros e auroques) .  

•  Intensif icação do consumo/cultivo de plantas (cereais e 

leguminosas) no Eufrates médio, durante o neolít ico  acerâmico (c. 

8500 AEC).  

•  Identif icação de um percentual s ignif icat ivo de cerais domesticados 

(morfologicamente alterados) no sít io de Aswad (c. 8000 AEC ).  

•  Confirmação de grãos de trigo-vermelho e de trigo einkorn  

cultivados e substancialmente domesticados nos sít ios  de Nevali  

Çori ,  Cafer Höyük e Çayönü no Alto Eufrates (c. 8000 AEC).  

•  Consol idação da criação de rebanhos de caprinos em Nevali  Çori  (c. 

8000 AEC.) .  

•  Objetos de cerâmica no sít io de Ganj Dareh (c. 8000 AEC) .  

•  Aparecimento de expressivos edif ícios retangulares e ricamente 

compartimentados no neolít ico acerâmico (c. 7300 AEC –  Pré-

Cerâmico B).  

•  Disseminação de práticas funerárias envolvendo a remoção e 

circulação dos restos mortais humanos, principalmente dos crânios: 

preenchimento dos crânios com estuqu e, maquiagem e 

ornamentação (por exemplo, em Jericó ,  Kfar HaHoresh, ‘Ain Ghazal,  

Aswad, Nevali  Çori ,  Çayönü, Çatalhöyük) (c. 7000 AEC).  

•  Grandes estátuas antropomórficas de gesso ritua lmente enterradas 

no sít io de ‘Ain Ghazal (c. 7000 AEC).  

•  Uso do cobre e identif icação de quatro “edifícios excepcionais”  

(muito provavelmente templos ) em Çayönü (c. 7000 AEC).  

•  Profusão de vasilhames e recipientes de cerâmica  pintada em Çatal 

Höyük Morro Oeste [West Mound] (c. 6000 AEC).  

•  Cerâmica pintada em Jarmo (c. 6000 AEC).  
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•  Neolít ico cerâmico no pequeno vilarejo agrícola de Umm Dabaghiya 

(c. 6000 AEC).  

•  Culturas cerâmicas  de Hassuna, Samarran e Halaf (c. 6000 –  4.800 

AEC).  

•  Agricultura de irrigação e identif icação de uma provável cidadela 

fortif icada com edif ícios sustentados por pilastras em Tel l  es -Sawan 

(cultura Samarran –  c. 5500 AEC).  

•  Cultura Obeida nos níveis mais profundos de Eridu  (c. 5300 –  5000 

AEC).  

•  Período Uruk (urbano) em Eridu (c. 4000 AEC).  

•  Estabelecimento do universo civil izacional sumeriano na transição 

do período Uruk para o de Jemdt Nasr. (3500 –  3000 AEC).  

•  Fim do calcolít ico  e início da era do bronze (c. 3200 AEC).  

 

Figura 1 Mapa do Crescente Fértil com a localização de alguns sítios 
(Fonte: ZEDER, 2009: 14) 
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Embora existam centenas de sítios epipaleolíticos e neolíticos, ao longo de 

todo o Crescente Fértil, os exemplos acima expostos são bem representativos de 

um amplo movimento que desembocou no estabelecimento de sociedades 

sedentarizadas e, posteriormente, agrícolas e urbanas. No entanto, o processo foi 

longuíssimo e muitas vezes descontínuo. 

Simplesmente, não há como identificar momentos precisos de viragem, ou 

seja, é impossível capturar supostas fronteiras definidas, na passagem do universo 

coletor-caçador para o universo agricultor-criador, e o mesmo acontece na 

passagem do selvagem para o doméstico, do rural para o urbano, e assim por 

diante; e isso se dá porque esses “momentos” estão diluídos em processos por 

demais extensos, os quais estão inseridos em dinâmicas que compreendem 

inúmeros fluxos e refluxos. Mas isso não significa a impossibilidade de vislumbrar 

linhas gerais de desenvolvimento. Para tal, é preciso olhar para o “grande quadro” 

e perceber um contínuo fortalecimento de certas instituições e de seus respectivos 

sistemas técnicos e simbólicos. Ao contemplar esse quadro geral do neolítico, nota-

se que o processo que resultou na criação de sociedades totalmente agrícolas 

durou por volta de quatro mil anos, além de envolver extensões intercontinentais. 

Uma vez integrado e fixado, esse novo modo de vida e as suas instituições 

subjacentes transformaram, definitivamente, todo o cenário histórico. Em certa medida, 

essas transformações foram radicais o bastante para se pensar na clave de grandes 

rupturas. Nesse sentido, a proposição de uma “Revolução Neolítica” que preparou o 

terreno para a “Revolução Urbana” do quarto milênio AEC seria, portanto, defensável. 

Mas o termo “revolução”, tão ligado às rupturas da modernidade, seria um conceito 

adequado, uma vez que a discussão aqui proposta envolve transformações neolíticas? 

Quando se fala em “revoluções”, no âmbito das ciências sociais e das humanidades, dois 

significados se impõem de imediato: (1) determinados eventos políticos de abrupta 

ruptura institucional e violência social, como nos casos da Revolução Francesa e da 

Revolução Russa; (2) certas construções teóricas que expressam momentos históricos 

de profunda inovação nas mentalidades, e refiro-me, por exemplo, aos conceitos de 

“Revolução Científica” e de “Revolução Industrial”. Descontando-se, por enquanto, qual 

seria a aplicação mais exata do termo para este estudo, o certo é que há duzentos anos 

se vive em um ambiente intelectualmente dominado pelo conceito de “revolução”. 
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O controverso e “revolucionário” arqueólogo e filólogo australiano Vere Gordon 

Childe teve publicado, em 1936, o seu livro Man Makes Himself [O Homem Faz a Si 

Mesmo], uma obra que foi revisada e reeditada algumas vezes e que exerceu (e ainda 

exerce) uma acentuada influência teórica sobre os estudos e os estudiosos em pré-

história. No capítulo V de Man Makes Himself, Childe abre a exposição do tema com o 

seguinte título: “A Revolução Neolítica”. Assim como acontece ao Crescente Fértil de 

Breasted, a Revolução Neolítica de Childe também goza de vida longa. 

Em 2009, a antropóloga norte-americana Melinda Zeder publicou no Journal of 

Archaeological Research um proveitoso artigo no qual, embora se façam as necessárias 

ressalvas aos ultrapassados dados empíricos usados por Childe, reconfirma-se a 

pertinência da formulação teórica central de Man Makes Himself. Zeder faz um 

cuidadoso levantamento do “pacote neolítico” de Childe (os elementos econômicos, 

tecnológicos, sociais e ideológicos responsáveis pela irrupção da Revolução Neolítica) à 

luz dos mais recentes estudos, e conclui que ele continuaria válido em sua arquitetura 

geradora (em seu bauplan, na linguagem macro evolucionista da autora); ou seja, 

permaneceria confirmado. Todavia, embora defenda a estrutura fundamental do 

esquema teórico de Childe, Zeder percebe a falta de uma articulação mais afinada entre 

os elementos do pacote e as distintas temporalidades do processo. 

Os Dez Elementos do Pacote Neolítico de Childe 
(organizados por ZEDER, 2009: 1-63) 

(1) Ferramentas de pedra polida. 

(2) Sedentarismo. 

(3) Dispositivos de armazenamento. 

(4) Mecanismos de controle e coordenação das atividades coletivas. 

(5) Atividades mágico-religiosas focadas na promoção da fertilidade. 

(6) Comércio inter-regional de artigos valiosos. 

(7) Economia agrícola baseada em plantas e animais domésticos. 

(8) Crescimento populacional. 

(9) Cerâmica. 

(10) Tecelagem. 
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As Temporalidades do Pacote  

(1) Implementos de pedra britada e polida  (c. 20000 AEC). 

(2) Assentamentos sedentários  (c. 12000 AEC). 

(3) Desenvolvimento de estruturas de armazenagem  (c. 11000 AEC). 

(4) Linguagem simbólica monumental  (c. 10000 AEC). 

(5) Simbologia da “fertilidade”  (c. 9000 AEC). 

(6) Intenso comércio inter-regional  (c. 8500 AEC). 

(7) Domesticação de plantas e animais  (c. 8000 AEC). 

(8) Expressivo crescimento populacional  (c. 7500 AEC). 

(9) Economias fundamentalmente agrícolas e pleno uso da cerâmica  (c. 7500 – 6500 AEC). 

(10) Tecelagem  (c. 6000 AEC). 

A distância temporal entre os elementos (2) e (7), por exemplo, cerca de 

quatro mil anos, é tão grande que a própria noção de pacote (coisas alocadas 

dentro de um mesmo recipiente) fica temporalmente comprometida, e uma 

denominação mais precisa passaria a exigir, então, outras metáforas. 

O arqueólogo britânico Ian Hodder aproveitou a inadequação teórico-

metafórica de um “pacote cultural neolítico” ao propor uma teoria mais relacional 

para o processo de desenvolvimento tecnológico, simbólico e institucional do 

neolítico, e que, em seu caso, baseia-se numa dinâmica articulada por “redes” de 

envolvimento que, grosso modo, promovem “enredamentos” entre pessoas e coisas. 

Porém, antes de entrar em considerações mais atuais sobre as eventuais dinâmicas 

e estruturas por trás de uma possível Revolução Neolítica, creio que seria 

apropriado notar, no próprio título da obra de Childe [O Homem Faz a Si Mesmo], o 

núcleo mais duro de sua problemática teórica. Certamente, o título explicita a 

crítica materialista que Childe fez a certas visões, nas quais “o homem é feito”. 

Na abordagem histórico-materialista/evolucionista-social de Childe, uma 

direta agência da cultura humana é absolutamente determinante, a qual se 

encontra mediada somente pela atuação das forças climático-geológicas. Há 

sempre uma deliberada funcionalidade em jogo, cujo andamento controla o 

processo. Trata-se de uma abordagem na qual um grande pacote cultural, formado 

e determinado por infraestruturas políticas, econômicas e religiosas (“ideológicas” 
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é o termo preferido de Childe), atua segundo a racionalidade de seus propósitos, 

para a máxima obtenção de resultados. Nessa visão, o mecanismo funcional 

controla todo o processo de transformações, tanto no plano tecnológico quanto no 

plano institucional e simbólico. Aí estaria a lógica de fundo dos desenvolvimentos 

pré-históricos, vista sobretudo como um movimento a empurrar as forças 

econômicas, políticas e ideológicas rumo à “revolução”, transformando “as 

instituições sociais e as ideias mágico-religiosas das comunidades de caçadores-

coletores” (CHILDE, 2003: 99). Contudo, quando se analisa o repertório simbólico-

ritual das comunidades neolíticas do Crescente Fértil (o seu repertório ideológico, 

na linguagem de Childe), há, em muitos casos significativos, uma notável carência 

de vestígios empíricos que corroborem os elementos ideológicos do pacote 

neolítico de Childe. 

Ao comentar a vital importância econômica que ovelhas e bodes 

domesticados tinham para a comunidade neolítica de Çatal Höyük, Ian Hodder, o 

coordenador das investigações arqueológicas desse magnífico sítio, diz que “na 

realidade, esses animais têm um papel diminuto ou mesmo nulo no simbolismo e 

nas práticas religiosas do sítio” (HODDER, 2010: 340). Mais do que isso, a vida 

social em Çatal Höyük parecia se organizar ideológica ou religiosamente em torno 

de uma simbologia e de uma ritualística dominada por um imaginário caçador que 

se articulava, dentre outras coisas, no ocultamento/revelação de certos objetos 

sagrados (obsidiana, crânios humanos e bucrânia). Por sua vez, esses objetos se 

associavam a um universo pictórico masculino e guerreiro, e não a um suposto 

imaginário agrícola “de fertilidade”, como anteciparia uma estrita lógica 

funcionalista-racionalista aplicada a uma sociedade de agricultores: 

Assim, nós encontramos um padrão um tanto quanto surpreendente. Seria o caso de se 

pensar que o poder social dentro e entre as casas [a comunidade neolítica de Çatal 

Höyük se configurava como um coeso agrupamento de casas, semelhante, em seu 

formato, aos pueblos americanos] fosse baseado no controle dos produtos agrícolas e de 

outras fontes de subsistência, nessas primeiras comunidades de agricultores. Contudo, a 

verdade é que há pouquíssima evidência de qualquer foco social significativo no 

armazenamento dos produtos agrícolas […]; em vez disso, constatamos que a principal 
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elaboração simbólico-ritual [dentro das casas] se dava no ocultamento e na revelação de 

determinados objetos [cúlticos] […] Eram as continuadas reencenações de ritos e 

revelações executados rotineiramente nessas casas que banhavam o modo de vida e 

sustentavam a ordem social (HODDER, 2006: 183-184). 

Nesse aspecto, ao ser confrontada com determinados dados empíricos, hoje 

à disposição, a teoria por trás do pacote neolítico de Childe se torna, por vezes, 

desconcertantemente imprópria. O item 5 do pacote (atividades mágico-religiosas 

focadas na promoção da fertilidade) apresenta, na melhor das hipóteses, uma 

tênue consistência empírica em face da simbologia que dominava o imaginário de 

Çatal Höyük. As evidências arqueológicas desse sítio mostram comunidades de 

agricultores e de criadores de ovelhas e de bodes (posteriormente, também de 

bovídeos) a cultuar, não obstante, uma simbologia largamente caçadora, na qual 

um imaginário proveniente de valores associados à virilidade-guerreira de 

elementos notadamente masculinos e fálicos se impunha. Em seus símbolos, esse 

universo se encontrava rodeado de leopardos, touros, homens armados, 

decapitações e matanças de animais perseguidos. 

 

Figura 2 Reconstituição artística de Çatal Höyük 
(Fonte: National Geographic Archive) 
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Nesse imaginário, uma simbologia da fertilidade pode ser abstraída em 

alguns casos especiais, mas é quase sempre marginal e dependente dos elementos 

caçadores, como ocorre com a estatueta de argila conhecida como “senhora das 

feras”, na qual se vê uma mulher corpulenta, uma suposta “vênus da fertilidade”, 

sentada entre dois leopardos.  

 

Figura 3  “Senhora das Feras” de Çatal Höyük 
(Fonte: Mellaart and Çatalhöyük Research Project) 

 

Portanto, nem sempre o pacote neolítico funciona tão bem assim. O 

problema central, todavia, relaciona-se menos com os fatos e mais com a teoria. No 

esquema de Childe, há uma inequívoca relação causal entre racionalidade cultural-

econômica (sociedade de agricultores e criadores) e produção simbólico-

ideológica (divindades promotoras da fertilidade). No entanto, como se vê, as 

realidades empíricas de Çatal Höyük parecem desaprovar sumariamente essa 

relação. Boa parte do sistema de Childe se assentava no evolucionismo social 

(Zeder destaca esse ponto), o qual tende a explicar a existência de uma estrutura 

como consequência direta de uma racionalização prévia dos resultados implicados. 

A “astuta e rude inteligência [do selvagem] para lidar com os fatos da vida [ao 

inventar a religião]” (TYLOR, 1920: 68) seria uma ilustração exemplar desse tipo 

de raciocínio, no qual os fins explicam o começo, embora nem sempre de forma 

consciente. Por conseguinte, em princípio, as estruturas criadas refletiriam a 

necessidade de sua criação; um pensamento um tanto quanto tautológico, 
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certamente, mas que, não obstante, tem a vantagem de afirmar, categoricamente, 

que “o homem faz a si mesmo”. 

 

Figura 4 Mural encontrado em Çatal Höyük 
(Fonte: Mellaart, Çatalhöyük Research Project) 

No livro Um Longo Argumento do Princípio ao Fim, após discorrer sobre o 

período mais maduro de suas leituras (esclarecendo o quanto o evolucionismo e o 

funcionalismo britânicos foram importantes em sua formação), René Girard diz haver 

uma ingenuidade latente no evolucionismo social e afirma que isso sempre lhe 

chamou a atenção, principalmente no tocante às questões dedicadas às chamadas 

estruturas formadoras. “[De início] não pode ter havido nenhum incentivo para 

domesticá-los [animais e plantas] que estivesse diretamente ligado à domesticação e 

suas vantagens, pois estas coisas eram inteiramente desconhecidas! É um círculo 

vicioso [pensar assim]” (GIRARD, 2000: 144). Descontando-se os méritos empíricos 

da questão, os quais comprovam o argumento de Girard, é importante perceber a 

validade estritamente teórica de seu raciocínio. 
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Todavia, Childe não sofria de um estrito reducionismo economicista, como 

alguns de seus críticos o acusam,2 e nem tudo está perdido em sua armação teórica. 

Embora fosse um intelectual de poltrona, um acadêmico encastelado em estúdios e 

bibliotecas, Childe sempre se manteve muito bem informado sobre as mais recentes 

descobertas arqueológicas e viveu o suficiente para constatar a significativa 

anterioridade temporal do sedentarismo versus o universo propriamente agrícola das 

comunidades da segunda metade do neolítico. Isso se evidencia quando ele menciona 

as culturas franco-cantabrianas do magdalenense como uma possível e longínqua 

referência ao processo de sedentarização. Portanto, de certo modo, a sua teoria 

concebe (mais correto seria dizer concede) a anterioridade do processo de fixação. No 

caso das cavernas do magdalenense, ainda não havia sedentarização, mas sim aquilo 

que Arnold Toynbee decidiu chamar de “centros cerimoniais permanentes” 

(TOYNBEE, 1987: 65). Segundo Toynbee, esses centros rituais do paleolítico superior 

indicariam uma vocação humana mais antiga: fundar espaços sagrados, aos quais 

rotineiramente se retornava para a execução de determinados procedimentos rituais 

e/ou a encenação de importantes celebrações de comunidade. Centros carregados de 

simbologia ritualística antecederam, em muitos milhares de anos, os primeiros 

assentamentos sedentarizados; por sua vez, estes últimos antecederam, em alguns 

milhares de anos, o surgimento das primeiras sociedades de agricultores e de 

criadores de animais. Assim sendo, um extremo compromisso reverencial, talvez, 

esteja por trás dessa expressiva anterioridade do locus sagrado sobre os demais loci. 

No final do natufense (c. 10500 – 9500 AEC), um súbito resfriamento climático 

foi registrado sobre as populações parcialmente sedentarizadas do corredor 

levantino, uma mudança que provocou um retorno temporário às estratégias 

alimentares de maior mobilidade, em populações que já se encontravam em avançado 

processo de fixação. No entanto, essas comunidades levantinas de coletores-

caçadores, embora obrigadas a retroceder a um modo de vida mais errante, 

retornavam rotineiramente aos seus antigos assentamentos para enterrar os mortos, 

                                                             
2 “Ao longo deste trabalho, investigamos o termo ‘neolítico’ no sentido tradicionalmente 

atribuído desde Gordon Childe, no qual o critério determinante é o sistema produtivo 
[…] Rejeitamos essa causalidade econômica na explicação de sua emergência [de uma 
humanidade em direção à civilização], uma vez que a mudança foi, em primeira 
instância, de ordem cultural” (CAUVIN, 2000: 207). 
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o que confirmaria a hipótese de Toynbee. Nesse caso, e em muitos outros, há a 

indicação de um zeloso compromisso cerimonial associado aos mortos. A etimologia 

diz que um “zeloso compromisso cerimonial” responde pelo significado latino de 

religião, relegere, um termo próximo ao nosso “revisitar”, no sentido de “revisitar 

cuidadosamente os ritos” (HOCK, 2010: 18), uma prática universalmente vinculada 

aos cuidados funerário-rituais e ao culto aos antepassados. 

 

Figura 5 Reconstituição artística do interior de uma casa em Çatal Höyük. Muitas casas 
eram construídas sobre os túmulos, cujos restos ossuários eram ritualmente 
manipulados 

(Fonte: Mellaart, Çatalhöyük Research Project) 

Não é mera coincidência que o arqueólogo alemão Klaus Schimdt tenha dito, 

em entrevista, que o fascinante sítio megalítico de Göbekli Tepe (ainda envolto em 

grande mistério) fora “provavelmente um complexo funerário”. O fundamental, por 

enquanto, não é saber se a hipótese de Schimdt vingará ou não, mas perceber, em 

contextos pré-históricos e arcaicos, a importância dos centros funerários como 

polos regulares de atração, coesão e transformação. Uma possível relação entre 

centros funerários e processo de sedentarização é uma antiga aposta das ciências 

humanas. Desse ponto de vista, o centro cerimonial-funerário poderia ser visto 

como uma espécie de alavanca de Arquimedes da Revolução Neolítica. No entanto, 

essa seria uma adoção um tanto quanto heterodoxa do termo, já que o cerimonial 

religioso é visto como o ambiente da tradição, da permanência e da repetição. 
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Como transformá-lo numa matriz revolucionária, no germe das mais profundas 

transformações culturais? 

Do ponto de vista estritamente teórico, o materialismo-histórico de Childe 

não encontraria nenhum problema em afirmar que as contradições e tensões 

internas de um sistema já contêm os germes de sua própria transformação; mas, 

por outro lado, essa mesma escola teria enorme dificuldade de perceber a 

centralidade transformadora, e por isso mesmo “revolucionária”, do elemento 

religioso. Portanto, a questão relevante não é endossar ou impugnar a Revolução 

Neolítica de Childe, mas avaliar o que se entende pelos elementos que são 

fundamentalmente transformadores ou revolucionários de seu pacote. De fato, 

houve uma Revolução Neolítica e uma Revolução Urbana no Crescente Fértil, e 

num sentido análogo ao de Revolução Científica ou de Revolução Industrial, como 

o próprio Childe acreditava, muito embora dentro de uma clave histórica 

infinitamente mais longa, ampla e difusa, cujas dinâmicas mais decisivas parecem 

ter envolvido profundas alterações nas mentalidades via transformações e 

desenvolvimentos simbólico-religiosos. Portanto, a fim de se compreender com 

maior acuidade a natureza dessas revoluções e de seus processos formadores, 

seria o caso de investigar as instituições mais intimamente associadas à religião e 

aos campos do sagrado. 
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CAPÍTULO 2 

“CATEDRAIS”  NEOLÍTICAS  E CENTROS FUNERÁRIOS  

No início da segunda metade do século XIX, mais precisamente na década de 

1860, o historiador francês Fustel de Coulanges decidiu transformar um curso que 

dera sobre “os conceitos de família e Estado junto aos povos antigos” em livro 

(COULANGES, 2001: 11). Dessa forma, era publicada, em 1864, a obra A Cidade 

Antiga; sem dúvida um marco de excelência da historiografia moderna. A tese 

central de Coulanges, fartamente respaldada nos textos antigos, defendia que a 

religião doméstica dos povos helênicos e latinos (confinada ao interior de cada 

casa), a religião dos Lares, Manes e do fogo doméstico, fora a matéria-prima com a 

qual os antigos gregos e romanos urdiram as suas instituições. Coisas como as leis 

que regiam o casamento, as regulamentações de parentesco, o direito de herança e 

de propriedade, as regras de adoção e sucessão, a organização dos clãs com suas 

leis e sua moral, as instituições de clientela, fratria e tribo, teriam como base 

constitutiva essa religião doméstica do culto às divindades. Tratava-se de uma 

religião familiar associada à adoração (orações, libações, sacrifícios e demais ritos) 

junto ao túmulo dos ancestrais, visto como morada de deuses tutelares. Da relação, 

compromisso e troca com essas divindades, diz Coulanges, foram gerados os 

valores e costumes que forjaram o tecido institucional mais arcaico do mundo 

greco-romano. Consequentemente, ele afirmaria que “a família antiga era uma 

associação mais religiosa do que natural” (COULANGES, 2001: 40). 

Cerca de um século e meio antes de Coulanges, o filósofo humanista italiano 

Giambattista Vico, certamente um dos pais fundadores das ciências humanas, 

propusera, embora dentro de uma condição documental ainda muito limitada, um 

esquema teórico parecido ao de Coulanges. Por trás das ideias jurídicas e do 

repertório social e moral das nações estariam algumas instituições fundantes, mas 

cujas origens se respaldavam num antigo e formativo substrato mítico-religioso.1 

                                                             
1 “Uma vez que todas as nações começaram com a adoração de uma divindade, numa 

propriedade familiar os chefes eram: (1) aqueles homens capazes de interpretar os 
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Mais tarde, em pleno século XX, o historiador norte-americano Lewis Mumford 

defenderia uma provável universalidade do elemento religioso na base dos 

processos de urbanização (MUMFORD, 2004). Segundo ele, a importância 

nevrálgica de substratos rituais e funerários, na origem das fixações humanas e de 

seus respectivos processos de urbanização, era muito evidente e, 

consequentemente, vital na compreensão das primeiras e mais rudimentares 

formas de urbanização.2 No entanto, os empreendimentos intelectuais que se 

dedicaram a estudar, em profundidade, as instituições e as simbologias religiosas 

na recuperação de um entendimento mais abrangente sobre as instituições 

arcaicas sempre ficaram à margem de outras escolas teóricas, as quais, por muito 

tempo, dominaram os principais campos de estudo. 

Nas últimas décadas do século XX, muito em razão da sensação provocada 

pelos estudos em genética, uma nova abordagem para o entendimento dos 

processos de formação cultural ganhou ímpeto. Essa nova escola, baseada 

largamente nos modelos cognitivos desenvolvidos pela neurociência, ganhou um 

expressivo terreno acadêmico, sobretudo nos estudos em religião, hominização e 

cultura. Com isso, as premissas por trás das intuições de Vico e das conclusões de 

Coulanges e de Mumford foram reavivadas, embora um tanto quanto 

indiretamente, e a partir de perspectivas muito distintas. Uma vez mais, e por 

outros caminhos, a religião voltou a habitar o centro das atenções no que se refere 

aos estudos sobre o arcaico. A relação entre equipamento psíquico-cognitivo, 

universo simbólico-ritual e estrutura político-social passou a receber uma 

consideração toda especial nesses estudos, sobretudo no que se refere à geração e 

desenvolvimento das chamadas estruturas formadoras, e isso tanto no âmbito dos 

estudos em pré-história quanto nas discussões sobre sociedades tribais e 

hominização (Mithen, Whitehouse, Watkins, Lewis-Williams et alii): 

                                                                                                                                                                                   
auspícios divinos; (2) os sacerdotes aqueles que ofereciam sacrifícios, a fim de assegurar 
os bons auspícios; (3) os reis aqueles que traziam as leis divinas às famílias” (VICO, 
2001: 100). 

2 “O primeiro grande germe da cidade é, pois, o ponto de encontro cerimonial, que serve 
de meta para a peregrinação: sítio ao qual a família ou os grupos de clã são atraídos, a 
intervalos determinados e regulares, por concentrar, além de quaisquer vantagens 
naturais que possam ter, certas faculdades espirituais, ou sobrenaturais” (MUMFORD, 
2004: 16). 
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Somente recentemente a arqueologia cognitiva começou a lidar com as formas nas 

quais as sociedades humanas começaram a usar símbolos […] A cultura humana se 

assenta em sistemas simbólicos, e isso é válido tanto para o universo da linguagem 

quanto em relação ao ambiente da cultura material (RENFREW, 2009: 92). 

Nesse novo cenário de pesquisa, a teoria “dos modos de religiosidade” do 

antropólogo britânico Harvey Whitehouse conquistou certa notoriedade. Porém, para 

o caso específico deste estudo, interessa menos discutir a proposta teórica de 

Whitehouse (baseada na dialética entre o modo imagético e o doutrinal) e mais o fato 

de haver um novo campo de estudo que atua a partir de modelos cognitivos que 

buscam nos arcabouços simbólicos (e consequentemente no repertório religioso) os 

registros mais arcaicos para compreender a “crescente complexidade da morfologia 

social” das comunidades humanas (WHITEHOUSE; HODDER, 2010: 142). 

A análise que Whitehouse e Hodder fazem do sítio de Çatal Höyük aventa a 

hipótese de “coalizões religiosas” ou “político-religiosas” na base da organização 

social e da evolução cultural dessa comunidade neolítica (WHITEHOUSE; HODDER, 

2010: 134). Parece que as “múltiplas coalizões” internas de Çatal Höyük se 

associavam ao controle das práticas funerárias e da simbologia caçador-guerreira 

daquele universo, no qual algumas casas particularmente carregadas de 

simbologia ritual constituíam o espaço institucional mais ativo e transformador: 

Portanto, o culto aos mortos envolvia pequenos bandos [ritualmente coesos] 

associados às casas por descendência [as casas dos ancestrais], o que acarretava a 

execução de práticas rituais envolvendo pássaros [abutres e aves de rapina], 

danças e a manipulação dos restos corporais [principalmente cranianos] 

(WHITEHOUSE; HODDER, 2010: 135-136). 

Nesse contexto, é possível que a transformação dessas “casas dos 

ancestrais” em edifícios mais amplos e complexos indique um movimento em 

direção à criação de modos de vida mais diferenciados, hierarquicamente 

estruturados, e cujos principais rebentos impulsionaram uma crescente 

institucionalização de determinados espaços político-religiosos. Ademais, as 
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suposições empiricamente fundamentadas de Whitehouse e de Hodder estão em 

profunda harmonia com a grande hipótese de Coulanges: do ponto de vista de sua 

força estruturante, a religio3 parece exercer um sinal fundador sobre as sociedades 

arcaicas. 

Em 1995, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt e sua equipe iniciaram os 

trabalhos arqueológicos no sítio de Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia (próximo a 

Sanliurfa). Ainda perto da superfície, a equipe encontrou os primeiros remanescentes 

líticos de um conjunto extraordinário de edificações pré-históricas, cujas camadas 

mais antigas teriam por volta de onze mil anos ou mais. O tamanho, a complexidade e 

o nível de sofisticação arquitetônica e artística das estruturas (nível III) 

impressionaram os pesquisadores desde o início. Estes últimos, ao receberem os 

resultados sobre a datação das sucessivas camadas, tiveram a certeza de estar diante 

de uma descoberta arqueológica ímpar. O entusiasmo foi tamanho que o líder da 

expedição, Klaus Schmidt, posteriormente afirmaria haver descoberto “a primeira 

catedral numa colina4”. O território onde se localiza o sítio de Göbekli Tepe 

compreende a região do chamado “triângulo de ouro” da arqueologia neolítica. O 

ponto no qual a transição do Pré-Cerâmico A para o Pré-Cerâmico B trouxe a 

consolidação da agricultura e da arquitetura monumental. Próximo a Göbekli Tepe, 

encontram-se os igualmente importantes sítios de Nevali Çori e Çayönu, numa faixa 

que abarca as regiões próximas às cabeceiras dos Rios Eufrates e Tigre, e que 

corresponde à porção superior do Crescente Fértil. Há fortes indícios de que a “cidade-

santuário” de Göbekli Tepe foi construída por comunidades neolíticas tomadas de um 

extraordinário zelo cerimonial e/ou (como sugere Edward Banning) envolvidas numa 

intensa disputa simbólica entre os clãs, os quais competiam pela supremacia do 

espaço ritual. As grandes pilastras em “T” desse sítio, laboriosamente esculpidas com 
                                                             
3 Discutir conceitualmente o termo “religião” é tarefa pouco promissora, em geral. No 

entanto, às vezes, uma definição mínima pode ser bastante útil. No caso, religio significa 
um reino reverencial-devocional qualquer que esteja coletivamente associado a 
poderosos campos metafísicos. Esses campos têm que estar institucionalmente 
organizados e precisam ser simbolicamente dependentes de alteridades fundantes. Uma 
definição bastante aberta, do ponto de vista sociológico, mas, não obstante, 
razoavelmente enxuta, do ponto de vista teológico. A preferência da grafia religio, em vez 
de “religião”, ocorrerá sempre que houver a necessidade de sublinhar a religiosidade das 
práticas e dos símbolos arcaicos, em detrimento de realidades mais formalmente 
institucionalizadas, nas quais “religião” se confunde com “igreja”. 

4 Em entrevista para a Smithsonian Magazine, novembro de 2008. 
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motivos caçadores, indicam um local de intensa vivência ritual. Representações de 

animais ferozes e perigosos como leopardos, serpentes, abutres e escorpiões se 

entremeiam com sinais de virilidade masculina e da morte. Alinhadas em camadas 

concêntricas de estruturas circulares, as edificações de Göbekli Tepe parecem 

personificar, em sua própria formação lítica, uma encenação ritual. É como se a 

arquitetura fosse a expressão direta, embora em pedra, do rito ali encenado. As duas 

pilastras centrais, que dominam o espaço interno desses edifícios circulares, 

impressionam pela riqueza simbólica e sugestões antropomórficas, alentando a mente 

do observador imaginativo. 

 

Figura 6 Reconstituição artística das estruturas megalíticas de Göbekli Tepe durante a sua 
construção 

(Fonte: National Geographic Archive) 

Saber se Göbekli Tepe foi um exclusivo centro ritual (SCHMIDT, 2010), 

absolutamente dedicado ao sagrado, ou se foi um complexo vilarejo neolítico 

(BANNING, 2011), no qual sagrado e profano se interpenetravam, é uma questão 

importante, mas que se insere no quadro maior de sociedades mergulhadas num 

universo simbólico-religioso que poderia ser descrito como xamânico-

arquitetônico. Para a discussão aqui proposta, a exata configuração do sítio de 

Göbekli Tepe importa menos do que a identificação de um espaço arquitetônico 
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transfigurado pela presença de seu imaginário religioso. Göbekli Tepe parece 

evocar o mesmo ambiente misterioso e numinoso de algumas cavernas do 

paleolítico superior, embora com a grande diferença de haver, no caso do sítio 

neolítico, uma clara elevação do humano para o centro do referencial simbólico-

ritual e dentro de um contexto de amplo domínio da arte da construção. 

 

Figura 7 Fotos do universo “xamânico” nas esculturas e nos entalhes das pilastras – 
Göbekli Tepe 

(Fonte: National Geographic Archive) 

Nesse ponto, creio que Jacques Cauvin tem algo importante a dizer ao 

reivindicar certa autoridade fundante àquilo que chamou de “Revolução dos 

Símbolos” (CAUVIN, 2000: 209) e que, de forma mais elaborada, Trevor Watkins 

designou como a “construção de ambientes arquitetônicos produtores de 

vocabulários simbólicos” (WATKINS, 2010: 110). O professor Watkins recuou o 

início da Revolução dos Símbolos de Cauvin, situando-a no epipaleolítico. Para ele, 

a intensa coleta de plantas e a adoção de um modo de vida “produtor de 

arquitetura” refletiram a abertura de um novo campo cognitivo, o qual se mostrou 

muito bem adaptado para formas mais complexas e poderosas de articulação 
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política, simbólica e social. As “sociedades domesticadas” (e domesticadoras) do 

epipaleolítico-neolítico criaram os primeiros universos arquitetonicamente 

concebidos, os quais eram simbolicamente fascinantes e, portanto, atuaram como 

expressivos polos regionais de atração social e ritual. Essa nova configuração deve 

ter promovido um notável desenvolvimento nas mentalidades e uma decorrente 

disseminação de certos padrões simbólicos e institucionais no âmbito diverso, 

embora semelhante, de pequenas unidades político-religiosas que compreendiam 

determinada região.5 A polarização criada com base nesses expressivos centros 

religiosos construídos em pedra (essas primeiras “catedrais”) deu às comunidades, 

e principalmente às estruturas simbólicas e institucionais que as modelavam, a 

condição de exercer uma crescente hegemonia cultural sobre o universo regional 

circundante, integrando ambientes intergrupais e politicamente fracionados. 

Muito provavelmente, esse processo foi freneticamente mimetizado e, por 

consequência, ampliado. A base social mínima desse movimento, formada por 

pequenas unidades político-religiosas, as quais eram semelhantes entre si, 

organizava-se em torno dos ritos, mitos e interdições conectados aos ancestrais 

e/ou divindades fundadoras. Ao concentrar esforços crescentes na ampliação e 

sofisticação arquitetônica de seus centros simbólicos, algumas dessas unidades 

político-religiosas (na verdade, pequenas soberanias) ampliaram a base simbólica 

e material de seus domínios e de suas pequenas soberanias religiosamente 

constituídas, o que provavelmente fez disparar um processo mais agudo de 

uniformização simbólica e institucional. 

Esse desenvolvimento pode ser vislumbrado, embora num contexto 

intracomunitário, na descrição que Harvey Whitehouse e Ian Hodder fazem das 

coalizões político-religiosas que se impunham sobre o universo neolítico de Çatal 

Höyük. Nesse sítio, constatou-se, ao longo dos séculos, o desenvolvimento de um 

sistema ritual, pictórico, tecnológico e mitológico crescentemente uniformizado ou 

doutrinal: 

                                                             
5 “Evidentemente, as homologias estruturais que vemos entre os primeiros módulos de 

pequenas soberanias congêneres, a compor uma civilização, são o produto de interações 
específicas [arquiteturas, sistemas numéricos, simbólicos etc.] que ocorreram entre 
essas soberanias, em muitos casos no transcorrer de períodos muito longos” 
(RENFREW; CHERRY, 2009b: 6). 
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Um exame mais minucioso das práticas mortuárias de Çatal Höyük se encaixa bem 

em nossa hipótese de […] uma multiplicidade de pequenas coalizões […] [Houve] 

uma gradual mudança, no sítio de Çatal Höyük, em direção a estilos mais 

discursivos de transmissão nos níveis superiores do sítio, baseando-se na 

evidência dos carimbos e da simbologia pictográfica, os quais passam a sugerir 

interpretações narrativas. Essa transição sugere um processo de homogeneização 

simbólica por todo o sítio (WHITEHOUSE; HODDER, 2010: 135-137). 

A crescente difusão de estruturantes sistemas narrativos, simbolicamente 

poderosos e religiosamente articulados, provavelmente consolidou, no universo 

neolítico como um todo, aquilo que os arqueólogos identificam como grandes 

conjuntos culturais. No andar do processo, é possível discernir a imposição 

regional de certas narrativas e de sistemas simbólicos específicos, os quais foram 

sendo progressivamente desenvolvidos em padrões cada vez mais uniformes e 

estáveis. Provavelmente, essa dinâmica fomentou uma maior especialização das 

funções, as quais passaram a exigir o domínio sistemático de regras, estilos e 

técnicas crescentemente padronizados e complexos: “A cerâmica também se torna 

mais complexa e especializada, depois do nível V. De forma gradual, ela se torna 

mais ricamente decorada, até que, por volta de 6000 AEC, ela se apresenta como 

técnica intensamente decorada em complexos designs” (HODDER, 2010: 138). 

Çatal Höyük era uma comunidade de casas agrupadas e edificadas sobre os mortos. 

Diferentemente de Göbekli Tepe, em Çatal Höyük, não havia um “templo” ou uma 

morada “pública”, a qual possa receber metaforicamente o nome de “catedral 

neolítica”. Todavia, para o quadro aqui proposto, essa diferença pouco importa, 

uma vez que, da mesma forma que Göbekli Tepe, trata-se de um espaço 

arquitetônico (de fato, toda uma vila neolítica) completamente transfigurado por 

uma simbologia religiosa vivamente presente nas atividades diárias, e isso em 

razão de um extraordinário zelo cerimonial associado ao modo de vida local, o qual 

estava comprovadamente ligado ao culto aos antepassados. Portanto, a vida 

religiosa gravitava em torno dos mortos e dos restos mortuários. 

Em 2002, Robert Pogue Harrison, professor de literatura na Universidade 

Stanford, lançou um pequeno embora denso trabalho, The Dominion of the Dead [O 
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Domínio dos Mortos], no qual ele articula filosoficamente parte da perspectiva aqui 

discutida de um fundante espaço cerimonial. Para Harrison, cujo ponto de vista é 

muito mais filosófico-literário do que arqueológico-histórico, o espaço fundador é o 

lugar dos mortos, o qual ele analisa a partir de problemáticas lançadas pela filosofia 

contemporânea, mais especificamente pela filosofia de Heidegger. Semelhante ao 

posicionamento de Coulanges, Vico, Mumford e Toynbee, o professor Harrison 

também intui, na relação com a simbologia funerária (o culto aos mortos e o sinal do 

túmulo), a atuação do lugar sagrado como o agente estruturante mais arcaico de nossa 

“humanidade”, dotado de uma “intencionalidade que transforma o mundo”.6 Para o 

professor Harrison, o ato de enterrar os mortos criou o lugar, o espaço tipicamente 

humano, a partir do qual foi instituída uma memória geradora de simbologias capazes 

de traduzir nossa mortalidade em história. Antes de domesticar plantas e animais, foi 

preciso domesticar o espaço, transformando-o em lugar e dando-lhe humanidade 

própria ao se fixar o primeiro centro especificamente humano: o lugar onde está o 

morto. 

Creio que essa anterioridade estruturante do espaço funerário seja um dos 

pontos de partida mais fundamentais para pensar o universo arcaico, desde as 

profundidades abissais do paleolítico até os terrenos mais iluminados do 

epipaleolítico e do neolítico. O professor Harrison aprofunda mais a questão e diz que 

“os espaços estão presentes na natureza, não obstante terem fundações humanas. Não 

ocorrem naturalmente, mas são criados por seres humanos, por meio de alguma 

marca ou sinal de presença humana” (HARRISON, 2003: 18). Obviamente, a 

identificação de um espaço, sua transformação em lugar, depende do reconhecimento 

de suas fronteiras, as quais, por sua vez, dependem de uma referência central. Um 

lugar é sempre um recorte e não há recorte possível sem um centro organizador, um 

ponto significador, a partir do qual as extensões são definidas. Antes de se apresentar 

                                                             
6 “Um túmulo marca a mortalidade de seus criadores de forma ainda mais distinta do que 

marca o local de repouso dos mortos. Não é por acaso que a palavra grega para ‘sinal’, 
sema, é também a palavra para ‘túmulo’. Para os gregos, o sinal tumular não era apenas 
um sinal entre outros. Tratava-se do sinal a significar a fonte de toda a significação, uma 
vez que ‘correspondia’ àquilo que ‘abrigava’. Ao apontar para si mesmo, ou para o seu 
sinal na terra, o sema abre de forma eficiente o lugar para a construção do ‘aqui’, dando-
lhe uma fundação absolutamente humana, sem a qual não haveria lugares na natureza” 
HARRISON, 2003: 20). 
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como unidade espaçotemporal, um lugar se manifesta, subjetivamente, como agente 

de significado, como símbolo e centro semântico, e isso vale para qualquer tipo de 

lugar. Por exemplo, quando se sobrepõe um mapa estritamente político a outro 

exclusivamente geomorfológico, os pontos de referência (as fronteiras) mudam ao se 

mudar o centro semântico. Quando se diz “planeta terra”, a clara definição de um 

lugar, isso implicará um reconhecimento das fronteiras (a lua, marte e o vácuo estarão 

fora dos limites) a partir do centro semântico “planeta”. Mude o centro semântico e as 

fronteiras são imediatamente alteradas, ou seja, cria-se outro lugar. 

Os lugares mais antigos, o que vale dizer os mais antigos centros 

semânticos, compreendem os ambientes marcadamente rituais, cerimoniais e 

funerários, ou mesmo rito-funerários. No sítio de Sunghir na Rússia (c. 30000 

AEC), associado ao paleolítico superior (cultura auraciana), constata-se a presença 

do sapiens, a nossa presença, sobretudo em razão de um centro funerário cujos 

residentes em decomposição foram ritualmente preparados e ricamente 

adornados (colares de contas e dentes, pingentes de marfim, lanças com discos 

decorativos etc.). A presença desses túmulos confirma, sem sombra de dúvida, a 

existência de um lugar, um espaço marcadamente cultural em meio à natureza, ou 

seja, a presença do humano. 

 

Figura 8 Reconstituição artística dos corpos ornamentados de Sunghir 
(Fonte: National Geographic Archive) 



53 

Na gruta de Cap Blanc, próxima a Les Eyzies (França), homens e/ou 

mulheres do magdalenense esculpiram, nas paredes de calcário do interior dessa 

gruta, impressionantes relevos de cavalos, bisões e renas. Em frente às esculturas, 

foi encontrado o esqueleto de uma mulher (c. 13000 AEC) cerimonialmente 

enterrada. O corpo dessa mulher está associado aos empreendimentos mais 

duradouros e significativos de sua comunidade. Ao enterrarem-na dentro da gruta, 

certamente um lugar muito especial, os membros daquele grupo conectaram-na 

com certas homologias que se impunham sobre as comunidades que percorriam a 

região. Da mesma forma que as pilastras de Göbekli Tepe, as representações 

esculpidas na gruta de Cap Blanc evocam a presença de um recinto sagrado, um 

lugar que se impõe como centro irradiador de significados, uma espécie de centro 

gerador de taxonomia social. 

Tendo-se em vista a evidente centralidade do ambiente sagrado, 

estreitamente associado ao lugar onde está o morto, as questões sobre o seus 

significados se tornam incontornáveis. No caso da mulher enterrada na gruta de 

Cap Blanc, o seu cadáver não foi jogado num lugar qualquer (melhor seria dizer em 

lugar nenhum), como alguém que perdeu a vida e está simplesmente estendido no 

chão; trata-se de um cadáver cujo corpo foi ocultado e cujos restos residem em um 

lugar. Nesse sentido, os conteúdos estruturantes não estão nos mortos, nos vivos e 

tampouco nos túmulos, mas na relação entre eles. 

O desejo de cuidar do morto, preparar-lhe um lugar de repouso e manter 

esse lugar em ordem solicitava, certamente, enormes esforços e grandes 

mobilizações de trabalho conjunto, entre as populações pré-históricas. Uma 

crescente preocupação com os mortos gerou hábitos e produtos que demandaram 

atenções e cuidados constantes, o que aumentou ainda mais o envolvimento desses 

grupos perante os mortos e seus túmulos. Surge o recinto sagrado, mas ele 

precisará ser mantido, será adornado e enriquecido, o que aumentará ainda mais o 

seu valor, exigindo atenções redobradas. Percebe-se, aqui, um esquema bem claro 

de dependência mútua entre as pessoas e as coisas e, obviamente, vice-versa. Por si 

só, isso já aponta para um crescente processo de fixação ao lugar. As coisas 

dependem dos humanos, e estes delas, como assinala Ian Hodder durante a 

exposição de sua teoria dos enredamentos (HODDER, 2012). Ao empregar doses 
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cada vez maiores de dedicação e trabalho aos recintos sagrados, as comunidades 

pré-históricas se viram presas a esses lugares especiais. Seria preciso reparar os 

danos e acrescentar coisas novas. Homens e mulheres foram se fixando aos 

lugares. No entanto, é preciso ficar atento à natureza específica do lugar. 

Desde o paleolítico, os grupos humanos enterravam, queimavam ou 

descarnavam os seus mortos, para depois associá-los (ou os seus restos) a um 

lugar especialmente exclusivo, numa operação que isolava o cadáver do restante 

do grupo. Essa é uma operação cujos desdobramentos semânticos são 

extraordinários. Há um ocultamento e uma revelação simultâneos. A repulsiva 

realidade da decadência corpórea é ocultada ou simplesmente eliminada, mas, ao 

mesmo tempo, exalta-se o lugar do ocultamento (a disposição de lápides ou de 

estelas funerárias manifesta, certamente, um dos mais antigos empreendimentos 

arquitetônicos). Esses dois sinais e seus respectivos sentidos semânticos são, 

portanto, indissociáveis. A necessidade de esquecimento se impõe ao mesmo 

tempo em que se criam as bases para a construção de uma memória coletivamente 

compartilhada. Portanto, comunidade, cadáver e túmulo se inter-relacionam tão 

completamente que é de fato possível defender a existência de uma estrutura 

seminal – uma homologia fundamental – na relação dinâmica entre esses três 

elementos. Ao pensar a formação dessa estrutura fundante, e a partir de seu 

vértice mais oculto (o cadáver, enquanto vítima coletiva7), René Girard intuiu a 

criação do que seria, segundo ele, o mais fundamental centro semântico: 

O túmulo tem dois propósitos. Destina-se a honrar um sujeito que se foi como 

também ocultar o cadáver, escondê-lo dos sobreviventes. [O túmulo] esconde a 

realidade material da corrupção e afirma a continuidade espiritual da cultura 

humana, a recordação e a glorificação do passado […] Essa homologia estrutural 

não pode ser acidental (GIRARD, 2007: 39). 

O importante é perceber o cadáver como talismã, portador da vida e da 

fecundidade; é sempre como túmulo que a cultura é elaborada. O túmulo é apenas 

o primeiro monumento humano, que se eleva em torno da vítima expiatória, a 

primeira camada das significações, a mais elementar e mais fundamental. Não 

                                                             
7 A exposição e a validade teórica do mecanismo vitimário são discutidas na parte III deste 

trabalho. 
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existe cultura sem túmulo e tampouco túmulo sem cultura; no limite, o túmulo é o 

primeiro e único símbolo cultural […] É a primeira pirâmide (GIRARD, 2009: 107). 

Em sua clave mais fundamental, o paradoxo do centro funerário liga-se 

menos às contradições entre substâncias ou qualidades (cadáver versus 

comunidade; morto versus vivos) e mais às injunções contraditórias que dele 

emanam, aos seus imperativos (afastemo-nos dele/aproximemo-nos dele; o 

temamos/o amemos; é preciso ocultá-lo/é preciso revelá-lo). Essa duplicidade, por 

sua vez, é característica central do(s) campo(s) sagrado(s). A tríade estruturante 

(comunidade, cadáver e túmulo) encontra a sua resolução, embora sempre parcial 

e por isso mesmo incessantemente renovada, nas atividades rituais, no exercício 

das quais se constata um empenho coletivo de cotransferência emocional e 

simbólica com o ambiente sagrado, o qual, no caso, se relaciona com os mortos 

(ancestrais e fundadores). Estes últimos encerram “a quase substância polarizada” 

de cadáveres-divindade (HAMERTON-KELLY, 2012: 71). 

No campo empírico dos vestígios arqueológicos, constatou-se, no caso de 

Çatal Höyük, uma circulação de alguns objetos provavelmente sagrados em 

variadas dinâmicas de ocultamento/revelação. Além disso, essas dinâmicas 

parecem ter gravitado em torno dos centros funerários, o que, uma vez mais, 

corrobora a centralidade da religio no que diz respeito às instituições e rotinas 

arcaicas. 

Em seu sinal fundante, o fato de os lugares humanos constituírem-se, stricto 

senso, como recintos sagrados não deveria nos surpreender (e aqui pouco importa 

a caracterização do lugar como “casa” ou como “templo”), uma vez que essa 

realidade parece estar presente por todos os lados, especialmente nos lugares mais 

significativos. Há no recinto ou recesso sagrado-funerário uma durabilidade que 

ultrapassa em muito a longevidade dos lugares e espaços circundantes; o elemento 

central da cultura, o especificamente humano, tem nesse lugar uma de suas 

fundações. Ao sair do contexto específico de Çatal Höyük para contemplar, por 

exemplo, o contexto mesoamericano (em época e locais completamente distintos), 

percebeu-se que as culturas mesoamericanas dos teotihuacanos “não construíam 

cemitérios; em vez disso, tipicamente mantinham os seus mortos sob o chão de 
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suas casas” (SUGIYAMA, 2011: 161). Além disso, havia uma intensa “manipulação, 

modificação e transformação dos restos mortais”, especialmente da cabeça e dos 

grandes ossos (BLOMSTER, 2011: 125). Semelhante ao sítio de Çatal Höyük, 

exibições cranianas também compunham os espaços arquitetônicos em 

Huamelulpan (BLOMSTER, 2011: 126). 

Essa transformação do morto em ancestral, cujos restos eram venerados e 

constituíam um patrimônio cuidadosamente manipulado, circulado e exibido, 

como se fossem relicários arcaicos, ou talismãs, provavelmente se vinculava às 

narrativas fundadoras em cada uma dessas “casas de ancestrais” do universo de 

Çatal Höyük, em torno das quais se organizavam pequenas unidades de soberania 

religiosa e política. Por trás dessas pequenas unidades político-religiosas 

encontram-se grupos ritualmente coesos, unidos em torno de iniciações de sangue 

ou “ritos de terror” (WHITEHOUSE, 1996). Esses bandos de guerreiros 

religiosamente conectados a centros funerários e a demonstrações ritualmente 

organizadas constituíram, provavelmente, a base político-religiosa mais seminal 

das sociedades arcaicas e, consequentemente, o fundamento para posteriores 

estruturas e desenvolvimentos. 

A ligação devocional com os mortos refletia a consciência de que “os mortos 

viviam”. Providenciar um serviço funerário adequado e zelar pela integridade do 

ancestral era uma preocupação central em todo o universo arcaico. Falhar na 

execução dos compromissos diante dos antepassados significava a mais extrema 

impiedade, e muitas vezes o pior dos crimes. A literatura de orações e sortilégios 

das civilizações do Crescente Fértil revela a profunda afeição e preocupação que se 

tinha com o bem-estar do morto (de seu espírito), mas também exibe, ao mesmo 

tempo, o medo de se falhar nas obrigações funerárias e, assim, provocar a ira e a 

decadência do antepassado. Em muitos casos, da mesma forma que os vivos, os 

mortos recebiam repastos diários, os quais eram precedidos por orações e 

pedidos. Havia, portanto, uma relação direta com o mundo dos mortos (em geral 

um mundo subterrâneo): 

Segundo a narrativa acadiana o homem fora criado do sangue e da carne de um 

deus assassinado, cujos restos foram misturados com o barro […] Ao se pronunciar 
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uma fórmula, liberava-se o espírito da carne, e este ficava pronto para sua partida 

ao mundo subterrâneo (KATZ, 2008: 173). 

A partida ao mundo dos mortos era, no entanto, parcial, uma vez que 

permanecia a dependência do morto em relação aos vivos. Ele precisava receber 

libações, oferendas e sacrifícios. Nesse sentido, o sagrado se fazia cativo do 

profano, e os deuses trocavam favores com os homens. O subterrâneo era visto 

como um lugar estéril, portanto as divindades estavam presas à abundância do 

mundo, presas às famílias e às comunidades que as cultuavam. Percebe-se, nesse 

ponto, o quanto o universo religioso arcaico funciona como um circuito fechado. 

Embora a cosmologia seja riquíssima e o sagrado esteja povoado de ancestrais, 

heróis e divindades, com os mais diversos atributos, o seu sentido fundamental é 

quase sempre o mesmo: oferecer e reclamar sacrifício, negociar oferendas e 

aplacar vinganças. Por exemplo, a lista contendo os itens necessários para a 

execução de um ritual funerário sumério impressiona pela quantidade de animais 

abatidos em poucos dias. Nada menos que cento e cinquenta e dois animais (bodes, 

ovelhas, cordeiros e bovinos), em três dias de celebrações funerárias, foram 

necessários para garantir a liberação do espírito de um sumério chamado Su-Suen, 

numa operação ritual na qual litros de sangue funcionavam como moeda de troca. 

Com o sangue efusivamente jorrado, dívidas eram subtraídas, favores eram 

garantidos e exibições de riqueza eram demonstradas (KATZ, 2008: 174-188). 

Nos festivais de matança de búfalos entre os habitantes de Sumba Ocidental 

de nossos tempos, durante os quais dezenas de animais são mortos, o universo 

arcaico está igualmente presente. O antropólogo Webb Keane diz que “os 

sumbaneses deixam claro que a matança gera pontes com o mundo invisível. Os 

animais sacrificados devem morrer a fim de transmitir mensagens entre o mundo 

manifesto dos vivos e o mundo invisível dos mortos” (KEANE, 2010: 204). Temos, 

nesse caso, a descrição de um ritual encenado em nossos dias. Apesar de 

certamente haver aspectos mais recentes e modernos em sua atual composição, o 

ritual em Sumba é semelhante às práticas antiquíssimas aqui relacionadas. 

Em Çatal Höyük, os murais pintados descrevendo grandes matanças 

(provavelmente, caçadas ritualmente organizadas) chamam a atenção pela 
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periculosidade pictoricamente associada à fera perseguida, cercada e abatida. Os 

chifres desses grandes e perigosos animais eram retirados, tratados e preparados 

para, então, adornar os recintos das casas; especialmente o interior das casas 

associadas aos ancestrais. O mesmo fazem os habitantes de Sumba Ocidental. Em 

ambos os casos, há uma explícita demonstração “de poder, dominação, medo e 

exibição de atributos viris” (KEANE, 2010: 201) que depende da atuação conjunta 

de um bando ritualmente constituído, uma coalizão guerreira religiosamente 

justificada em torno de líderes. O fascínio associado às feras e animais 

ameaçadores está igualmente presente em Göbekli Tepe, um sítio ainda mais 

antigo que Çatal Höyük, no qual é possível perceber a existência de coalizões de 

grupos humanos que tinham no imaginário bestial e na virilidade masculina do 

caçador-guerreiro (o homem que mata) o seu modelo metafísico. Nesses casos, o 

universo xamânico de grupos ritualmente coesos está sempre presente, e religiões 

xamânicas parecem, de fato, brotar do interior desse universo neolítico, tanto em 

relação aos símbolos quantos no tocante às práticas: 

As casas dos ancestrais se distinguem pelo acúmulo e transmissão de troféus e 

símbolos rituais […] É possível que os anciões, líderes rituais ou “xamãs” 

associados a essas casas desenvolveram, de forma crescente, estratégias doutrinais 

ao elaborarem formas discursivas de conhecimento a partir das formas 

preexistentes (WHITEHOUSE; HODDER, 2010: 135-137.139). 

Portanto, está-se falando de “xamãs” que se transformariam, ao longo de 

inúmeras gerações, e para além do quadro histórico de Çatal Höyük, em 

sacerdotes. Isso significa a possibilidade de haver expressivas pontes institucionais 

entre os centros cerimoniais pré-históricos e o mundo dos templos e dos palácios 

da Antiguidade. 
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CAPÍTULO 3 

XAMÃS ,  SACERDO TES E TEMPLOS  

A história do templo de Jerusalém relata o projeto de três santuários. O 

templo revelado a Davi e erigido no reinado de Salomão, no século X AEC; o 

segundo templo, reconstruído pelos exilados que voltaram do cativeiro babilônico, 

no final do século VI AEC; e um terceiro templo, na verdade o grandioso projeto de 

ampliação e reforma idealizado por Herodes, o Grande, em 20 AEC. A narrativa 

religiosa diz que o templo de Jerusalém foi construído no exato local de uma 

teofania, no lugar em que Javé aparecera a Davi. Todavia, antes de existir um 

templo de pedra em Jerusalém, houve o chamado tabernáculo do deserto, o 

santuário móvel no qual a presença de Javé se manifestava. Na tradição israelita, 

“tabernáculo e templo estavam conscientemente relacionados em cada detalhe” 

(BARKER, 2008: 16). Portanto, a tradição dos hebreus revela a existência de um 

antigo receptáculo sagrado (o tabernáculo) que convergia, em si, as alianças tribais 

de grupos nômades ou seminômades. Uma vez estabelecida na cidade de 

Jerusalém, a morada do sagrado, então estruturada em forma de templo, criou 

profundas raízes institucionais e passou a atrair doses crescentes de poder e 

prestígio. 

A abolição de todos os santuários de sacrifício fora de Jerusalém, 

sancionada pelo rei Josias, no século VII AEC, mostra, dentre outras coisas, o 

quanto o templo urbano se tornou hegemônico em suas prerrogativas religiosas e 

institucionais. Jerusalém passou a ser teologicamente percebida como “uma 

extensão do templo” (BARKER, 2008: 68), cujo interior era administrado por 

sacerdotes e escribas; estes, por sua vez, agiam conforme um colossal repertório 

litúrgico, teológico e cosmológico. 

Em seu primeiro trabalho de vanguarda, The Older Testament [O (Mais) 

Antigo Testamento], a biblista britânica Margaret Barker anuncia, logo nas 

primeiras páginas, a existência de uma íntima relação entre duas classes tidas, em 

geral, como muito distantes entre si: 
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Alquimia, mágica e xamanismo são relevantes nesta investigação, não porque 

exista qualquer contato direto entre, por exemplo, o xamã esquimó e o livro de 

Enoque, mas porque, num nível mais profundo, usam a mesma linguagem […] 

Ambos tinham a mesma lógica e, como pretendo demonstrar, o “conhecimento” do 

qual tratavam cobria, num grau extraordinário, os mesmos campos (BARKER, 

2005: 12). 

 

Figura 9 Reconstituição artística da área do grande templo reformado por Herodes 
(Fonte: National Geographic Archive) 

Essa analogia entre repertório xamânico e ambiente sacerdotal-profético 

endossa uma contiguidade latente entre pré-história e contextos civilizacionais, ao 

aproximar os elementos fundamentais de ambos os universos. Na mitologia 

enóquica, antes de serem elevados ao céu, Noé e Moisés são tratados como 

animais, um touro e uma ovelha, respectivamente. Trata-se de um universo 

absolutamente dominado por aparições, transes extáticos, sonhos, premonições, 

exorcismos, figuras angelicais, anjos caídos etc. Nessa literatura, que também pode 

ser chamada de mística, há um inequívoco sentido de revelação, tanto dos segredos 

da natureza quanto dos segredos dos homens, o que confere ao seu portador (o 

profeta, o sacerdote, o xamã) “poder sobre a natureza, seja para curar, seja para 
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exorcizar, seja para controlar o tempo” (BARKER, 2005: 32). Esse fundo 

notadamente xamânico que compõe parte expressiva da literatura profética 

hebraica (canônica e apócrifa) assinala referências muito antigas, as quais 

integrariam, segundo Barker, as fundações desse grande sistema religioso. 

Todavia, cosmologias de tipo xamânico também atuavam nos demais 

sistemas religiosos do mundo antigo, como sugere o teólogo James Alison ao 

comentar o enfrentamento de Elias com os profetas de Baal, caracterizando-os 

como rivais xamânicos que disputavam poder, embora com a diferença, 

absolutamente significativa do ponto de vista teológico, de que Elias se arrepende 

da violência do embate e se retira para uma profunda reflexão e transformação 

interior (ALISON, 2010: 66-67). Além disso, longe de ser uma atividade 

marcadamente solitária, o profetismo antigo compreendia verdadeiras escolas ou 

“guildas de profetas” (NEWSOME, 1984: 5), as quais se organizavam em torno de 

uma figura central, geralmente um mestre em técnicas espirituais – um 

clarividente experiente – como no caso de um xamã. 

A tese do xamanismo como base universal das religiões arcaicas vem sendo 

defendida (Furst, McClenon, Lewis-Willians) com certo êxito, e o xamanismo do 

transe extático, visto como uma espécie de religião seminal [Ur-Religion] (FURST, 

1996), teria origens paleolíticas. 

Em seu livro The Mind in The Cave [A Mente na Caverna], David Lewis-

Williams defende a tese de uma consciência específica, exclusiva ao homo sapiens, 

cujo funcionamento se mostrou particularmente adaptado ao pleno exercício dos 

denominados “estados alterados de consciência”, nos quais o sujeito experimenta 

situações de profunda imaginação e captação simbólica. Para Lewis-Williams, essa 

diferença de consciência foi decisiva no encontro do sapiens com o Neandertal, o 

qual, ao não desfrutar dos mesmos recursos imaginativo-simbólicos do primeiro, 

não pôde com ele competir e, por isso, acabou desaparecendo. A vocação para 

estados alterados de consciência está na base do xamanismo, o qual, por sua vez, 

parece estruturar a mais arcaica moldura da religiosidade humana. Portanto, a 

intuição e/ou criação de “reinos espirituais”, via estados alterados de consciência, 

foi uma prerrogativa do sapiens, a marca inconfundível de sua superioridade 

simbólico-imaginativa. A religião, a invenção mais original do sapiens, 
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fundamentaria, então, o traço social tipicamente humano, configurado em torno de 

narrativas simbólico-religiosas coletivamente hierarquizadas e socialmente 

distribuídas. Nesse ponto, creio que Lewis-Williams esteja no caminho certo ao 

perceber, na religio, o traço mais fundamentalmente humano, a base geradora 

daquilo que se convencionou chamar de cultura humana; muito embora não seja o 

caso de subscrever integralmente a sua tese, na qual o extraordinário movimento 

intuitivo-religioso do sapiens é elucidado como nada mais que uma “ilusão 

criativa”, uma alucinação de animais especialmente sonhadores. Ademais, sonhos, 

visões, profecias e clarividências não eram sempre tratados como a mesma coisa, e 

os antigos os diferenciavam categórica e qualitativamente (Stökl, Nissinen, 

Nakata). Nem todo transe ou sonho era considerado profético ou visionário, 

embora houvesse uma correlação direta entre esses estados. Nos sistemas 

religiosos arcaicos, percebe-se a universalidade do profetismo extático, o qual se 

apresentava como o mais genuíno duto de comunicação com os elementos 

sagrados (CAMPBELL, 2008: 37). 

Portanto, uma vez mais, a universalidade da religio desponta como aspecto 

central de uma humanidade formada, e constantemente recriada, a partir de 

relacionamentos específicos com o meio e consigo mesma, no interior de uma 

dinâmica que poderia ser chamada de metafísica e intersubjetiva. O mais 

importante é perceber que, semelhante aos ambientes urbanos, os contextos pré-

históricos, embora privados de estruturas reconhecidamente caracterizadas como 

templos, também se inseriam num arcabouço de santuários saturados de 

cosmogonias estruturantes e de especialistas na comunicação com o sagrado. 

Na tabuinha do período neobabilônico sobre a “Criação do Mundo por 

Marduk”, uma das versões do Enuma Elish, a cidade de Eridu, um dos mais antigos 

assentamentos mesopotâmicos, é descrita como um local erigido por uma 

divindade: a primeira cidade a ser criada no mundo, quando toda a terra ainda 

estava submersa: 

Uma casa sagrada, a morada dos deuses num lugar santo, ainda não fora erguida; 

O junco ainda não brotara, a árvore não fora criada; 

O tijolo não fora posto; o oleiro inexistia; 
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Não havia cidades; e nenhuma criatura viva residia; 

A cidade de Nippur não fora feita, o templo de Ekur não fora erguido; 

A cidade de Uruk não fora feita, o templo de Eanna não fora erguido; 

Uma casa sagrada, a morada dos deuses, ainda não fora erguida; 

Toda a terra estava sob o oceano; 

E a fonte que brota de suas profundezas estava viva; 

Então, Eridu foi erguida (TSUMURA, 1989: 79-80). 

Em seu The Gate of Heaven [O Portal Celeste], ao discorrer sobre o templo 

de Jerusalém, Barker afirma que a “associação do templo com o controle das águas 

e das forças do caos retrocede aos períodos mais antigos”. No hebraísmo antigo, 

havia uma teologia que pensava o controle divino sobre as forças oceânicas do 

caos, e essa reflexão se associava aos propósitos ligados à construção do templo: 

O templo foi construído num ponto crucial; era o bastião contra as inextinguíveis 

forças do caos. O mal e a desordem eram representados pelas águas subterrâneas 

do grande abismo, águas que foram afastadas para que a criação divina pudesse 

ser estabelecida e para que o povo de Deus pudesse viver em segurança. O templo 

bloqueava essas forças do mal e prevenia a sua erupção. Em vários pontos do 

Antigo Testamento, há pistas de uma história da criação mais antiga do que a 

descrita no Gênesis. O Senhor derrotara as profundezas abissais, representadas 

por um monstro marinho, o qual liderava todas as forças do caos que ameaçam a 

vida; ao derrotá-lo, o Senhor fundou a terra (BARKER, 2008: 19). 

Retornando a Eridu, do outro lado do Crescente Fértil e numa época ainda 

mais remota, o templo catalogado como XVII (c. 5500 AEC), o mais primitivo e 

provavelmente a edificação mais antiga da cidade, compreendia uma pequena 

construção quadrangular feita de tijolos que abrigava uma câmara de oito metros 

quadrados. Não há evidência de janelas ou portas, e havia um forno circular na 

parte de fora. No interior da câmara, foi encontrado um diminuto pedestal. O 

templo XI, níveis acima, foi construído sobre uma extensa plataforma e era 

acessado por uma rampa, além de possuir recessos, contrafortes e um salão central 

para oferendas com quase sessenta metros quadrados. A partir do templo VIII (c. 
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4500 – 4000 AEC), as construções se tornaram magníficas e a Suméria lançava a 

humanidade rumo à primeira civilização. Essas são algumas das camadas do 

templo-palácio de E-Abzu, associado ao deus Enki, em Eridu. 

 

Figura 10 Recorte dos sucessivos níveis do templo de Eridu 
(Fonte: Postgate) 

A tradição cosmogônica mesopotâmica diz que Enki neutralizou, venceu ou 

matou Abzu ou Apsu1 (uma entidade ou realidade ligada ao subterrâneo). Dessa 

forma, percebe-se um templo fundador do cosmos cuja origem mitológica aponta, 

grosso modo, para um subterrâneo ou para algo que foi lançado ao subterrâneo, 

violentamente conquistado ou morto, e de onde emana uma espécie de ordem 

inviolável. Essa armadura mitológica se articula com uma estrutura arquitetônica 

cerimonialmente concebida, transformada em templo-palácio, em torno da qual 

floresceu uma das mais antigas cidades da história.2 

                                                             
1 “A natureza de Abzu é ainda bastante difícil de ser conceituada. As fontes sumerianas 

não descrevem Abzu diretamente como um oceano de água doce […], embora Abzu e 
Engur sejam ambos usados como sinônimos quando há referências ao templo de Enki. 
Devemos considerar que, possivelmente, foram, ao menos na origem, conceitos 
diferentes” (ESPAK, 2006: 17). 

2 “Na mitologia suméria, é do corpo de uma vítima, Ea, Tiamat, Kingu, que surgem as 
instituições culturais. O mesmo se passa na Índia: é o decepamento da vítima primordial, 
Purusha, por uma multidão de sacrificadores que cria o sistema de castas. Encontramos 
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Ao observar a evolução das estruturas cerimoniais e tumulares 

mesopotâmicas, egípcias, mesoamericanas, dentre muitas outras, nota-se uma 

crescente sofisticação e agigantamento dos recintos, os quais, de simples e 

estreitas câmaras cerimoniais e/ou tumulares passaram a compor espaços 

sucessivamente maiores. O crescente superdimensionamento das estruturas do 

templo acompanhou, de forma nítida e precisa, a consolidação do Estado e de seu 

aparato político e simbólico. Trata-se de uma arquitetura grandiosa, totalmente 

devotada a um universo religioso que realçava a força majestática de culturas 

imperiais. 

Em Uruk foram encontrados os exemplares mais antigos de documentos 

escritos (as célebres tabuinhas de argila gravadas com estiletes), cujas peças mais 

remotas foram cunhadas por volta de 3100 AEC, logo após o despertar da 

Revolução Urbana. As tabuinhas mais antigas compõem léxicos e uma grande 

quantidade de registros contábeis, os quais visavam controlar a transação e o 

estoque de bens, animais e alimentos, indicando um avançadíssimo nível de 

produção e de acumulação de bens e de produtos. Esses registros cuneiformes de 

Uruk procedem, no entanto, de uma única e expressiva unidade:3 o templo-palácio. 

Embora seja difícil estimar o tamanho dessa instituição diante da sociedade na 

qual se inseria, creio que Adam Falkenstein não esteve longe de dizer a verdade ao 

afirmar que o templo articulava praticamente a totalidade da vida econômica de 

uma cidade sumeriana como Lagash (FALKENSTEIN, 1954: 790), a despeito de 

posturas mais modernas que tendem a diminuir a centralidade econômica do 

templo. 

                                                                                                                                                                                   

mitos análogos no Egito, na China, nos povos germânicos e por todo o lado” (GIRARD, 
1999: 190). 

3 “Os números [de registros contábeis] podem ser bastante elevados, testificando […] uma 
alta complexidade de transações em todos os níveis. O fato de, com algumas poucas 
exceções, todas as tabuinhas terem sido encontradas no distrito de Eanna indica que 
provavelmente todas elas são derivadas de uma única e grande unidade econômica” 
(NISSE, 1986: 324). 
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Figura 11 Reconstituição artística do templo de Uruk 
(Fonte: Postgate) 

Ao desenvolver uma tipologia do templo antigo, John Lundquist elenca 

dezoito aspectos universais, dos quais interessa-nos os quatro primeiros, já que 

corresponderiam a um “cenário primordial” dos templos arcaicos (LUNDQUIST, 

1982: 274): 

(1) o templo como expressão arquitetônica da montanha cósmica; 

(2) a montanha cósmica como representante da colina ou rocha primordial, o 

primeiro lugar a emergir das águas durante a criação; 

(3) as fontes que brotam de dentro do templo e que contêm o simbolismo duplo 

de águas caóticas e águas da vida, as quais foram flanqueadas (domesticadas) 

durante a criação; e 

(4) o templo associado à árvore da vida, fonte do conhecimento e do poder. 

Embora, ao conceber sua tipologia, Lundquist esteja se referindo aos 

templos sumérios, egípcios, babilônicos e hebraicos, e às cosmogonias por trás de 

seu funcionamento e de sua arquitetura, vale a pena recordar que Göbekli Tepe 

está no alto de uma colina. Não se trata de forçar nenhuma conexão direta entre os 
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santuários neolíticos e os templos urbanos do Crescente Fértil, mas sim verificar a 

existência de uma provável cosmogonia universal de fundo muito antigo, cuja 

contrapartida institucional se evidencia na relação entre xamanismo e profetismo. 

Sem dúvida, o Apsu sumério, o Nu egípcio e o Tēhôm hebraico indicam referências 

de base quase idênticas, uma vez que fica patente a existência de um substrato 

cosmogônico comum entre eles. Trata-se de um fundo cosmogônico 

demasiadamente arcaico, o qual ultrapassa especificidades e desenvolvimentos 

autóctones datáveis, e que, portanto, está ligado a movimentos mais antigos, 

possivelmente pré-históricos. 

Entre o universo civilizado do Crescente Fértil e o seu passado neolítico 

mais remoto, o mundo acadêmico fixou um período intermediário conhecido como 

calcolítico, o momento em que os grandes canais de irrigação e seus diques 

começaram a ser construídos para a implantação de complexos sistemas agrícolas. 

A construção e a manutenção desses sistemas de irrigação exigiram, 

necessariamente, “a ação coordenada de entidades de Estado” (ALBRIGHT, 2003: 

104). O pleno funcionamento desse aparato surgiu no quadro histórico dos 

primeiros eixos civilizacionais: o sumério e o egípcio. 

Por outro lado, essa foi uma realidade histórica que se inseriu num 

ambiente em grande medida já dominado por templos-palácios, os quais se 

impuseram como unificadores do cosmos. Juntamente com os clãs, esses centros 

organizavam boa parte da vida social, diante dos quais os próprios clãs (prováveis 

chefaturas e outras entidades tribais) alicerçavam as suas coalizões ocasionais, 

como também as suas alianças mais permanentes. 

É difícil ou mesmo impossível descrever exatamente como determinadas 

lideranças – durante períodos de alianças mais duradouras ou composições 

extraordinárias entre os chefes – galgaram caminho em direção à constituição de 

sólidas dinastias reais. Contudo, o fato é que, ao conquistarem uma elevação 

permanente de sua estatura política, fizeram-no ao se associarem definitiva e 

irrevogavelmente ao templo. Em certo sentido, pode-se dizer que a realeza se fez 

dominante ao tomar o templo de assalto, inserindo-se em suas cosmogonias e se 

apropriando das liturgias centrais. Essa foi uma operação que ficou marcada de 

forma indelével na mentalidade religiosa do mundo antigo, no qual há recorrentes 
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referências literárias “à hubris [dos reis] que desencadeava [de tempos em tempos] 

a retribuição [vingativa ou reparadora] dos deuses” (JACOBSEN, 1976: 79). 

Ocasionalmente, seria preciso (re)inundar o mundo com as águas oceânicas do 

caos para que as prepotentes realizações de reis e governantes impiedosos fossem 

aniquiladas. 

No universo mesopotâmico, quando o rei Shulgi, filho de Ur-Nammu, 

restabelece o poder imperial de Ur, ele o faz, dentre outras coisas, apropriando-se 

das prerrogativas sacrificais dos sacerdotes do E-kur (“a casa da colina”, o templo e 

suas instalações) em Nippur, o que significa tornar-se o responsável pelas 

oferendas na consumação dos grandes sacrifícios.4 Consequentemente, esse 

privilégio o transformou no máximo interlocutor com os deuses. Antes de ratificar 

a reforma do Estado para a consolidação de sua dinastia, Shulgi teve de assegurar o 

controle sobre os principais centros cerimoniais, o que implicava presidir o 

ministério ritual das cidades de Ur, Nippur e Uruk, além de inserir-se no passado 

divino-heroico da religião sumeriana (MICHALOWSKI, 2012: 36): 

Havia preocupações práticas [na reforma política de Shulgi], principalmente a 

necessidade de fundir o poder da coroa no universo social, cultural e, sobretudo, 

econômico dos templos, os quais constituíam, na época, maciças organizações 

fiscais (MICHALOWSKI, 2012: 37). 

O projeto de poder de Shulgi, com sua política de apropriação das 

prerrogativas sacrificais e econômicas do templo, revela ao menos três dimensões 

à época indispensáveis ao pleno exercício do poder e da autoridade públicas. Essas 

dimensões revelam a existência de uma estrutura política absolutamente 

dependente da ratificação do templo para o exercício de seu poder: 

                                                             
4 “Essa mudança no procedimento sacrificial comunicava a marginalização do poder do 

Ekur e a perda de sua independência, especialmente no tocante ao seu poder de desafiar 
o rei. O controle de Shulgi sobre as encenações sacrificais no Ekur endossavam uma 
visão na qual Shulgi passava a ser o mais importante servo de Enlil, e na qual o Ekur (o 
templo) passaria a ser mero braço sacrificial do rei, em vez de se constituir como um 
órgão independente” (JANZEN, 2004: 249-250). 
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• Atribuir a si conexões especiais com o divino oficialmente vigente (WINTER, 

2012: 76). 

• Fortalecer a realeza por meio de uma progressiva apropriação dos templos, em 

detrimento da exclusividade sacerdotal e em oposição aos interesses 

dissipadores dos clãs. 

• Garantir um acesso exclusivo aos principais rituais de sangue, aos grandes 

sacrifícios coletivos de expiação e de renovação, no intuito de obter uma ampla 

legitimidade política, administrativa e jurídica. 

Em suas linhas gerais, esse padrão não se restringiu ao período de Ur III, no 

qual Shulgi foi figura central, mas se estendeu por toda a história do antigo 

Crescente Fértil. O direito de presidir os grandes sacrifícios selava um indiscutível 

sinal de autoridade, conferindo legitimidade às demais prerrogativas. Nesse ponto, 

percebe-se que a dimensão do ambiente sacrificial e de seu aparato era 

diretamente proporcional à envergadura do poder político a ele associado. Junto à 

suntuosidade cerimonial dos grandes ritos coletivos, ocorria a legitimação do 

poder político e o assentimento para legislar e julgar. A autoridade sobre a 

identidade pública se associava à condição de máximo pontífice dos sacrifícios. 

No caso das dinastias egípcias, por exemplo, isso significou a afirmação de 

uma específica ideologia de Estado: a monarquia sagrada faraônica. Nesse 

universo, o controle público do mecanismo sacrificial se encontrava nas mãos de 

reis divinizados e de seus sacerdotes ou, num jargão mais sociológico, nas mãos de 

um Estado teocrático. O controle sobre as funções sacrificais garantia prestígio e 

autoridade suficientes para que, durante a primeira dinastia, houvesse um 

deliberado sacrifício de vítimas humanas, as quais eram mortas e enterradas junto 

aos falecidos chefes de Estado, a quem serviriam e acompanhariam depois da 

morte. Quarenta e sete corpos foram encontrados junto à câmara e entornos 

funerários do faraó Hor-aha, e quinhentas e oitenta e sete vítimas junto ao seu 

sucessor, o faraó Djer.5 Infelizmente, sabe-se que a imperial cultura faraônica do 

                                                             
5 “O emprego de vítimas inocentes (como fica implícito na prática de enterrar os próprios 

serviçais, esposas, oficiais ou soldados consigo após a morte) implicou um investimento 
maciço numa ideologia que pudesse convencer essas pessoas a sacrificarem suas vidas 
em nome da vida pós-morte de outra pessoa. Além do mais, essa ideologia teria também 
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antigo Egito não foi única nesse tipo de prática, e uma profusão de exemplos 

semelhantes pode ser observada em outras regiões do Crescente Fértil, na China, 

na América pré-colombiana, dentre outros lugares. 

Ao longo dos séculos, regimes crescentemente centralizadores se 

impuseram sobre o substrato cultural do Crescente Fértil, unificando e 

potencializando os esforços coletivos de algumas sociedades calcolíticas, 

notadamente nas porções centro-sul da Mesopotâmia e no Vale do Nilo. Esse 

processo culminou na explosão cultural do quarto milênio AEC. 

Durante esse despertar das civilizações, Egito, Mesopotâmia, Síria e Anatólia 

conheceram, a depender das circunstâncias, formas imperiais de Estado, as quais 

se consolidaram em torno (e foram propagadas a partir) de cidades sagradas como 

Ur, Babilônia, Mari, Assur, Jerusalém, Hieracômpolis e Tebas, dentre outras. Esses 

centros urbanos produziram níveis inéditos de prosperidade e de acúmulo de 

poder. Agudo florescimento econômico, expressivas realizações artísticas, poderio 

militar ampliado, alta organização burocrática e grande desenvolvimento 

intelectual foram o resultado mais aparente desse processo. Estado burocrático, 

vida urbana, escrita e civilização nasciam juntos, e com eles todo o cabedal de 

realizações técnicas, artísticas e econômicas que fixam a marca do potencial 

humano para construir cultura. No entanto, nota-se que a entrada para o mundo 

das cidades foi longamente preparada; e isso se deu no seio de uma gestação 

institucional que teve na religio o seu mais marcante ponto de referência. A 

intenção é justamente identificar os traços centrais de um amplo movimento 

histórico que se desdobra a partir de uma matriz específica, ao mesmo tempo 

antropológica e histórica. Em potência, a vida urbana sempre fez parte da 

humanidade, e a história das civilizações, via dinamismo religioso, corroborou o 

potencial. 

A plena manifestação do homo urbanus ocorreu após a consolidação de 

modos de vida específicos, os quais se organizaram ao redor de instituições cujo 

desenvolvimento assinala a incessante atuação de uma matriz notadamente 

                                                                                                                                                                                   
que convencer as famílias e pessoas que amassem as vítimas de que essa intensa 
privação emocional e, indubitavelmente, essa perda econômica, que sofreriam, 
destinava-se a alcançar um bem maior” (MORRIS, 2007: 17). 
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religiosa em sua lógica interna. Nesse ponto, a geração e o aprimoramento de suas 

estruturas se associaram ou mesmo dependeram das dinâmicas ligadas à vivência 

do sagrado. Túmulos, santuários e templos apontam para certa irredutibilidade de 

um homo capaz de transformar o mundo natural segundo intencionalidades 

largamente religiosas, nas quais se nota uma imaginação e uma disposição 

metafísicas, um desejo metafísico nitidamente associado a certas práticas e 

símbolos. Tanto na pré-história do neolítico anatólico quanto em outros contextos, 

essa sede de divindade assinala uma orientação para o que poderia ser descrito 

como “metafísicas do poder”: as caçadas, os animais de grande porte, as feras 

abatidas, os triunfos guerreiros e os seus ritos de sangue. No universo simbólico 

neolítico, a simbologia do poder humano se impôs de forma definitiva, e com ela 

surgiram sociedades que precisaram aprender a controlar a sua superior 

capacidade de se impor pela violência. 
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CAPÍTULO 4 

O  CONSTRUTOR DE C IDADE  

As culturas humanas sempre estiveram enredadas em obscuras práticas 

de violência organizada. Desde o paleolítico, ao longo das fases que 

prepararam o seu equipamento psíquico-cognitivo, o sapiens envolveu-se 

visceralmente com a religio e desta fez sua permanente morada, seu 

trampolim para a definitiva conquista da cultura. Talvez não seja mera 

coincidência o fato de que, no Gênesis, Caim, o primeiro assassino, seja um 

construtor de cidade e, ao mesmo tempo, o portador da vingança divina: 

Então Caim disse a Iahweh: “Minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê! Hoje tu 

me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante 

fugitivo sobre a terra: mas o primeiro que me encontrar me matará!” Iahweh lhe 

respondeu: “Quem matar Caim será vingado sete vezes” […] Caim se retirou da 

presença da de Iahweh e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden […] Tornou-se um 

construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Henoc (Gênesis 4,13-17). 

Na linguagem bíblica, o pleno desenvolvimento da cultura humana cobra um 

altíssimo preço: a vida do próximo. De fato, para além da narrativa bíblica, há algo de 

irremediavelmente sombrio na cultura. Longe de ser exclusiva às narrativas religiosas, 

essa crítica nunca escapou ao olhar perspicaz dos escritores, em tempos e lugares 

diversos. Porém, em meio à obscuridade, há também algo de formidável e luminoso, 

um contínuo exercício das potencialidades de um gênio humano capaz de criar 

maravilhas. O sapiens dominou o planeta, impondo-lhe a sua marca e fixando as 

condições para que esta espécie, a mais bem-sucedida, se tornasse progressivamente 

responsável pelo destino de seus lugares. Certamente, algo nos potencializa 

enormemente como animais pensantes. Não temos o faro do cão, os olhos da águia, as 

garras do tigre e a musculatura do touro, mas temos uma capacidade impressionante 

para aprender (melhor seria dizer “apreender”). Inclinamo-nos para fora de nós 
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mesmos e absorvemos o universo, para restituir, nesse meio, aquilo que criamos: 

ferramentas, instituições, técnicas e ideias. 

Em Arte Poética, Aristóteles afirma que somos os melhores observadores, 

superando todos os outros animais. Dedicamos forte atenção às coisas que nos 

interessam, e muitos são os nossos interesses, principalmente os que se referem ao 

próximo. Caim interessava-se pelo próximo, observou Abel e comparou-se a ele. Isso 

fez Caim se sentir menor. Caim se vingou de Abel. Talvez, Abel fosse um mistério, e 

Caim se deixou fascinar por aquele irmão especialmente favorecido. Após assassinar 

Abel, Caim teme a reciprocidade igualmente violenta que lhe sobrevirá e clama pela 

intervenção do sagrado. Portanto, logo de início, após um primeiro ato de vingança 

assassina, surge a necessidade de que se “crie ordem e se limite o conflito” (GANS, 

1990: 68), mediante injunções morais que sejam universalmente válidas. No sapiens, a 

violência é letal e potencialmente endêmica. Foi preciso, então, impedir o seu contágio 

ao obstruir a sua disseminação. 

Dentre todas as instituições humanas, a cidade foi a mais bem adaptada ao pleno 

exercício de sanções que regulassem a violência interna, inaugurando o mundo do 

controle social organizado por esferas públicas. Na cidade, floresceram eficientes 

mecanismos de poder e de controle social. Caim foi um construtor de cidade e precisava 

sê-lo num mundo crescentemente tomado por rivalidades internas e externas. Portanto, 

a narrativa de Caim revela uma realidade que se justifica na história. Não poucas vezes, 

literatura e história se complementam admiravelmente para o entendimento dos 

processos humanos. Ao reter a imagem de Caim, protegendo o seu núcleo problemático, 

creio que seria proveitoso observar as conclusões do historiador Jacob Burckhardt 

acerca das motivações ligadas ao processo de fundação das póleis gregas: 

Em geral, o febril e vital impulso que criou a pólis tomou a forma de sinecismo, o 

ajuntamento de antigos vilarejos para que se fixassem conjuntamente numa cidade 

fortificada, se possível na costa […] O objetivo central era o estabelecimento de uma 

forte entidade política que estivesse preparada para resistir [e vencer] as póleis 

vizinhas, nas quais estava em andamento o mesmo processo […] Um sistema que 

assegurasse uma força superior, tanto de ataque quanto de defesa (BURCKHARDT, 

1998: 44). 
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Essa é uma conclusão que exacerba o caráter conflituoso por trás do movimento 

de formação das cidades gregas, tanto do ponto de vista interno (criar consenso entre 

vilas e aristocracias rivais) quanto externo (proteger-se dos inimigos vizinhos). No 

contexto mesopotâmico, por sua vez, guardadas as enormes diferenças institucionais 

com o universo grego, nota-se, não obstante, um padrão semelhante de cidades-Estado 

ideologicamente coesas e em aberta concorrência entre si. As cidades sumerianas 

sempre lutaram pela imposição de suas respectivas hegemonias. De fato, os impérios 

mesopotâmicos foram construídos a partir de dinastias associadas às cidades e aos seus 

respectivos templos e divindades. Nesse universo mais antigo das cidades 

mesopotâmicas, diferentemente do contexto mais “moderno” e laico da pólis grega, a 

cidade convergia para o templo: o repositório máximo da tradição, do conhecimento e 

da administração públicas. A civilização grega, por sua vez, se livrou do “templo 

economicamente independente com seus sacerdotes-escribas e seu rei divinizado” 

(BURKERT, 2004: 56), mas somente para colocar, em seu lugar, um Estado igualmente 

sagrado, “implacável com qualquer indivíduo que deixasse de se submeter 

integralmente às suas ordens” (BURCKHARDT, 1998: 57). Portanto, 

independentemente de seu contexto, ao se valer de sacerdotes, reis ou magistrados 

eleitos, a cidade se impôs como o campo sumamente ideal para o florescimento da 

cultura humana. Ao se falar de cultura humana, no sentido antropológico de modos de 

vida comuns criadores de identidades e rotinas específicas, é possível identificar a 

existência de fatores universais que são encontrados em todas as culturas, sem exceção, 

independentemente da época ou do local: 

• Família. 

• Ferramenta. 

• Subsistência. 

• Política. 

• Linguagem. 

• Arte. 

• Religião.1 

                                                             
1 Embora contenha pequenos ajustes, essa classificação se baseia na lista oferecida por 

Walter Burkert (1998: 4). 
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Dentre esses fatores, os mais radicalmente extraordinários são os dois 

últimos, justamente os elementos cujas conceituações são problemáticas. No 

universo natural existem, embora em formatos infinitamente mais rudimentares, 

famílias, ferramentas [os primatas fazem amplo uso de pedras e gravetos], 

subsistência, vida política [nas relações de dominância e de submissão] e 

linguagem [embora não articulada]. Todavia, os dois últimos elementos, arte e 

religião, estão ausentes na natureza; não há como inferi-los no reino animal, salvo 

à custa de prodigiosos contorcionismos conceituais. 

Caim faz oferenda a Javé, exibindo sua piedade e sua “arte”, as técnicas 

produtivas que dominava. Mas a religião e a arte de Caim revelaram-se 

insuficientes, incapazes de lhe garantir o reconhecimento que pensava merecer. 

Caim, então, aprimorará as suas técnicas (a sua arte) e fortalecerá a sua religião: 

construirá uma cidade. No entanto, antes de Caim, houve Adão. 

Margaret Barker alerta para o fato de o jardim do Éden representar, 

originalmente, o primeiro templo. Ao serem expulsos do Éden, Adão e Eva (o sumo 

sacerdócio) teriam sido expulsos do templo; e as histórias do jardim (o relevo, os 

motivos e a forma como o interior do templo era decorado) seriam, na verdade, “a 

forma cifrada da história do antigo templo e de sua casta sacerdotal” (BARKER, 

2012: 69). Logo, antes da cidade, houve o templo. 

Muito antes de haver cidades nos horizontes deste mundo, homens e mulheres 

do auraciano, os quais podem ser alegoricamente designados de adâmicos, pintaram 

estupendos bisões, cavalos e leões nas paredes de cavernas como a de Chauvet, em 

posse de uma expressividade artística que não ficaria atrás de um Picasso. Ao fazerem 

isso, há cerca de trinta mil anos, esses grupos humanos se distanciaram das rotinas da 

natureza para criar o campo específico da cultura. A partir desse momento, é possível 

perceber uma verdadeira integração entre arte e religião, e a qualidade mesma dos 

instrumentos e das ferramentas foi radicalmente alterada (LEWIS-WILLIAMS, 2002: 

77). Essas culturas começaram a fabricar instrumentos musicais refinados, como 

flautas de osso, além de inúmeros outros ornamentos e ferramentas. O mundo das 

primeiras cidades estava ainda muito longe, porém a cultura – em sua clave 

especificamente humana de uma associação construtora de santuários – já estava lá, 

ansiosa por receber futuros desenvolvimentos. 
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Na competição pelo amor da divindade, Caim odiou o seu irmão. O humano 

é a espécie animal cujo “gostar” ou “desgostar” supera, por completo, os 

mecanismos de controle oferecidos pela natureza. Os padrões naturais e 

instintivos de dominância e submissão, atenção e distração, excitação e 

relaxamento não funcionam da mesma forma no humano. Nesse sentido, o humano 

opera em outra escala, muito maior e mais intensa. Há sempre uma atenção 

redobrada e uma incessante busca por mais, embora com as necessárias e 

estratégicas dissimulações. Há, no humano, uma inegável sede de espírito, uma 

sede metafísica. 

Abel fascinava Caim, a divindade o fascinava ainda mais, jogando-o para 

fora de si mesmo em busca de mais. É curioso notar como no mundo estritamente 

natural essa ambição está ausente. O fascínio é muito menor. O objeto que prende a 

atenção precisa estar presente para que o animal “se lembre” dele e reaja conforme 

certos padrões. Em geral, um animal só se sente ameaçado quando a ameaça se faz, 

de alguma forma, concretamente presente, quando ele a fareja, vê, ouve ou sente. 

Ele não antecipa a ameaça.2 As zebras só se sentem ameaçadas pelas leoas quando 

estas as atacam, mas, tão logo uma zebra seja abatida e a ameaça seja dissipada, as 

outras zebras voltarão a pastar em áreas próximas às leoas, “esquecendo-se” do 

ocorrido. O homem, todavia, não se esquecerá tão facilmente de uma ameaça ou de 

um rival, e muito menos de uma vingança, já que ele é capaz de imaginá-los. Em 

seu caso, a atenção não precisa do estímulo direto de um objeto para entrar em 

operação, uma vez que ela se perpetua infinitamente para além do próprio objeto. 

Ao tomar conhecimento das coisas, animadas ou inanimadas, o sapiens não as 

presencia somente de acordo com os padrões naturais de defesa, apetite e 

reprodução, embora isso também ocorra, mas, no sapiens, essas coisas são 

desejadas. O termo assume um significado para além do mero apetite, ou seja, para 

além de um estímulo desencadeado pela presença imediata de um estimulante. 

Nesse formato mais internalizado, desejar significa se orientar segundo o desejo de 

um modelo. “A menor palavra do mestre adquire [aos olhos do discípulo] um peso 

de lei” (GIRARD, 2009c: 56). Portanto, há um fascínio em jogo. Percebe-se, por 

                                                             
2 O caso dos primatas é um pouco diferente, o que indica um comportamento mimético-

cognitivo altamente desenvolvido, ou seja, uma aproximação com o humano. 
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outro lado, que certos animais domésticos são fascinados por seus donos, mas, 

neste caso, a intensidade mimética, embora exista em doses razoáveis (e por isso 

mesmo a domesticação se torna possível), ela é, não obstante, comparativamente 

muita baixa em relação ao humano, ao passo que o grau de subordinação é, no 

animal, muito alto. A criança, por sua vez, subordina-se ao pai e à mãe, pois deles 

depende para quase tudo, mas, ao contrário dos bichos de estimação, a 

subordinação diminui à medida que o tempo avança, já que a relação mimética é 

altíssima. A criança está sempre copiando os pais, principalmente as intenções e os 

desejos que os pais procuram esconder, modelando-se neles e apropriando-se de 

seus seres. Os gatos e os cachorros não podem fazer o mesmo, já que há uma clara 

carência de impulso mimético, isto é, eles não desejam segundo os desejos de seus 

donos (não desejam ser como os seus donos). 

Ao ser interpelado pelo divino sobre o paradeiro de seu irmão, Caim não 

hesita: “Não sei. Acaso sou guarda de meu irmão?” (Gênesis 4,9). Ao não suportar o 

peso de seu crime, Caim finge ignorância, é banido e constrói uma cidade. Não há 

arrependimento em Caim, apenas transferência de culpa e medo de retaliação. 

Portanto, caso a história de Caim funcione como eficaz alegoria para o universo 

específico da cultura humana, repleto de criações rituais, arquitetônicas, literárias 

e numéricas, há, de fato, algo de muito sombrio na nossa cultura. 
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CAPÍTULO 5 

UM PASSADO QUE SE ABRE  

Ao longo desta primeira parte, em razão de um esclarecimento histórico, 

fez-se um esforço para a construção de um argumento arqueologicamente situado 

que estivesse fundamentado na história e na antropologia. 

O “milagre” da civilização que desabrochou primeiramente no Crescente 

Fértil calcolítico continuará a solicitar maiores explicações e esclarecimentos. 

Trata-se de um campo por demais vasto para que alguém possa cercá-lo e dominá-

lo num único tour de force intelectual. Não obstante, as sínteses são sempre bem-

vindas, e boas sínteses dependem de boas teorias. 

A filosofia da história elabora sínteses a partir de teorias e, ao fazê-lo de 

forma relativamente competente, constrói conhecimento. A arqueologia precisa de 

teorias históricas, ou seja, ela carece de filosofia da história, como sugere o 

arqueólogo Alasdair Whittle ao refletir sobre a quimera de se pretender um 

quadro empírico completo, antes de se aventurar em quaisquer teorias. O exercício 

arqueológico da observação, da descrição e da reconstituição já é “necessária e 

inevitavelmente interpretativo” (WHITTLE, 2008: 3). 

Teorias são utilizadas mesmo quando não reconhecidas como tais; e esses 

são justamente os momentos em que se fazem ainda mais dominantes. As cargas 

metateóricas são de fato latentes, como dizem os epistemólogos. Assim sendo, as 

soluções aos muitos enigmas arqueológicos poderão encontrar na boa filosofia da 

história um recurso valioso. No caso da discussão proposta nesta primeira parte: 

uma compreensão renovada sobre as bases da “Revolução Neolítica” e da 

“Revolução Urbana”, creio que teorias eficientes dependam, atualmente, de um 

forte apoio de disciplinas que articulem entendimentos sobre o sagrado, uma vez 

que, por todos os lados e de forma crescente, os vestígios materiais expressam a 

existência de uma humanidade arcaica fundamentalmente envolvida com a religio. 

Ao ser interpelado pelo psiquiatra Jean-Michel Oughourlian para que fosse 

direto ao ponto em sua teoria, René Girard diz, em Coisas Ocultas, que o segredo do 
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homem “só pode ser revelado pelo religioso” (GIRARD, 2009: 23) e que, antes de 

conhecer o desejo (e o humano) a fundo, historiadores, críticos-literários, filósofos 

e antropólogos defrontam-se com a religio. Portanto, a teoria de um homo urbanus 

decorre, em primeira análise, de uma investigação do homo religiosus, o anthropos 

religiosamente constituído. Uma afirmação como essa requer maiores explicações, 

e um princípio de resposta será desenvolvido nos capítulos seguintes. A vantagem 

de começar pelo neolítico do Crescente Fértil é o seu caráter excepcional, de fato 

fundante em muitos aspectos. 

Sedentarismo, domesticação, vida urbana e civilização também se 

manifestaram em épocas e regiões outras da história do mundo, mas, no Crescente 

Fértil, esse processo foi mais antigo, completo e central. Jericó, Göbekli Tepe, Çatal 

Höyük e Eridu, dentre outras possíveis combinações, são localidades muito 

representativas de um movimento que gerou estruturas inéditas, por meio das 

quais foram criadas concepções urbanas, instituições de Estado e os primeiros 

registros escritos. Todos esses avanços se inseriam em universos explicitamente 

saturados de religião. 

O termo sumério-acadiano para “templo” [É] era o mesmo para designar 

“morada” e “casa”. Creio que, longe de indicar um esvaziamento na sacralidade (o 

“templo” a tomar emprestado o seu significado de um modelo mais genérico e 

neutro como “morada”), a correlação indica o contrário: a força fundante do 

sagrado, a morada primeira; isto é, refere-se ao receptáculo, tabernáculo, câmara, 

tumba ou “casa” do fundador. Logo, do ponto de vista teórico, o “templo” funda o 

conceito de morada. Nesse sentido, ao menos, o templo tem anterioridade 

semântica sobre a casa. Foi ele o primeiro lugar. Não é o caso de afirmar quem veio 

primeiro do ponto de vista formal. A questão pertinente é a discussão das 

homologias. 

Portanto, antes de discorrer sobre casas e templos, como elementos 

institucional e arquitetonicamente distintos, é preciso discutir a sua “genética” 

comum, as suas matrizes. Isso requer um esforço ao mesmo tempo antropológico e 

histórico. Creio que o homo urbanus seja o resultado mais visível dessa matriz, a 

qual se encontra embutida, e é historicamente atualizada, num anthropos 

metafisicamente orientado. Nessa clave, é possível conceber um sapiens cuja 
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consciência mimético-reflexiva operou a partir de categorias que transcenderam o 

reino imediatista-materialista das relações animais. 

Templos e casas são homólogos, como o são Adão e Caim, ao revelarem a 

mesma base estrutural em contextos distintos. É possível discernir uma 

inteligência estruturante por baixo de ambos, e seria até mesmo possível arriscar 

uma “origem”, embora com todo o cuidado para não sugerir uma causa primeira, 

apenas uma causa mais arcaica. Não há violência explícita em Adão, mas sim 

apenas desejo e inveja; em seu filho, surgirá a vingança violenta, e dele nascerá a 

cidade, berço da justiça instituída para um eficaz controle da vingança. 

 

x x x 

 

O arco histórico-geográfico do Crescente Fértil, incluindo o entorno de seus 

longos flancos, convida-nos para a resolução de uma charada de proporções 

titânicas, cuja solução talvez descortinasse a nossa diferença enquanto espécie ou 

mesmo o segredo de nosso sucesso. 

Desde os primeiros anos escolares, os monumentos e objetos desse 

longínquo passado nos são apresentados e nos deixam fascinados com sua 

imponência e grandiosidade enigmática. Em geral aos pedaços, quando 

encontrados pela ciência e pela academia, eles provocam um genuíno 

arrebatamento em nós. Esse fascínio fez uma primeira vítima em nosso mundo, 

mais correto seria dizer que agraciou um beneficiado: a historiografia. A 

arqueologia e a paleoarqueologia modernas, cujo início compreendeu as gerações 

de grandes nomes como Édouard Lartet, Abbé Henri Breuil, Gabriel de Mortillet, 

Flinders Petrie, Sir Arthur Evans, Paul Émile Botta, Henry Layard, Sir Leonard 

Woolley, Dorothy Garrod, dentre tantos outros, trouxe à tona um passado até então 

inexplorado, do qual foi possível elaborar esquemas mais abrangentes de 

compreensão e de inteligibilidade históricas. 

Esse alargamento de visão permitiu que os entendimentos sobre um 

extenso universo histórico fossem definitivamente ampliados; mundos que 

estavam perdidos, mas que foram paulatinamente revelados. As antigas 

civilizações do Oriente e as culturas ainda mais arcaicas estiveram literalmente 
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soterradas ou dispersas, antes que os esforços conjuntos desses homens de estudo 

rendessem os seus primeiros frutos. Mundos cujas histórias pareciam estar para 

sempre perdidas. Nesse amplo quadro de ignorância histórica, os “homens eram 

obrigados a se contentar com a história de alguns poucos povos favorecidos e de 

períodos excepcionais, como o período clássico da Grécia e de Roma” (DAWSON, 

2010: 67). 

Antes de a arqueologia se organizar como ciência (antes do início do século 

XIX, ela se caracterizara, em linhas gerais, como atividade de caçadores de tesouros 

e de colecionadores de relíquias), o conhecimento sobre o que veio a ser chamado 

de mundo antigo era um imenso “mar de escuridão histórica”, no qual se 

vislumbravam alguns pequenos pontos textuais e arquitetônicos de terra firme, 

embora insuficientes para preencher territórios mais sólidos de saber. Felizmente, 

esse cenário de desconhecimento mudou, e os últimos cem anos testemunharam 

um progresso extraordinário. Os avanços nas disciplinas auxiliares da história e da 

arqueologia deram aos teóricos um novo e formidável arsenal de dados confiáveis, 

e o volume de novas informações e descobertas não para de crescer. A situação 

parece hoje ter se invertido, pois agora são as disciplinas mais técnicas que 

precisam da intervenção dos teóricos, e nota-se uma crescente necessidade de 

novas concepções e esquemas que se mostrem capazes de articular a imensa 

massa de dados hoje disponível. Bons modelos interpretativos ajudam 

grandemente o trabalho do arqueólogo, já que ele sempre precisará fazer escolhas 

teóricas antes de começar a reconstituir e reconstruir aquilo que é encontrado aos 

pedaços. 

Dentro de um quadro de acelerado desenvolvimento da arqueologia e de 

suas disciplinas auxiliares, antigas teorias e visões se tornaram gradativamente 

insuficientes, e em alguns casos inadequadas, para responder às questões 

levantadas pelos avanços das últimas décadas. 

Portanto, justifica-se a formulação teórica de um homo urbanus, gestado em 

estruturas pré-históricas, mais precisamente neolíticas, no qual é possível 

vislumbrar matrizes ainda mais profundas e determinantes. Como bem nos ensina 

a literatura caímica, o sapiens se caracteriza como urbanus, mas também como 

necans, o homem que mata; é sobre ele, o necans, que debruçaremos nossa atenção. 
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PARTE II 

HOMO NECANS 

A pessoa divinizada é uma fonte tanto de 

perigo quanto de bênção; ela não deve ser 

somente protegida, mas é preciso também 

dela se proteger. O seu organismo sagrado […] 

é visto como eletricamente carregado de uma 

poderosa força ou poder físico, o qual pode 

despejar a sua carga e provocar um dano fatal 

sobre tudo o que com ele entre em contato. 

Consequentemente, o isolamento da pessoa 

divinizada é necessário, tanto para a sua 

própria segurança quanto para a segurança 

dos outros. A sua virtude mágica é, no sentido 

estrito do termo, contagiosa 

(FRAZER, 1996: 244). 

 

Não podemos entender nada do que é humano 

se não começarmos pelo sagrado: o mais 

ambíguo, profundo e duplo dos sentidos, 

junção entre verme e águia, obscura e 

contínua negação da liberdade e da arte; mas, 

ao mesmo tempo e em absoluto contraste, o 

máximo gerador da liberdade e da arte. 

Tampouco entenderemos o social se não 

começarmos pelo religioso, o filho 

desrespeitoso do sagrado 

(LEVI, 1964: 8). 
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CAPÍTULO 6 

TEMOR ,  TERROR E CAOS  

Certamente, muitas são as faces do sagrado, mas como notou Frazer, ao 

descrever o tratamento conferido aos chefes e reis divinizados, a presença do ente 

sagrado sempre exigiu um altíssimo nível de atenção e de cuidado. Isso se deve à 

sua extrema periculosidade. O sagrado é ambíguo, pois ele expulsa e atrai com 

violência; oferece destruição e bênção ilimitadas; infecta ou purifica com absoluta 

intensidade, como se fosse um elemento radioativo, o qual, ao mais leve contato, 

produz grandes estragos ou gera enormes benefícios. Nos contextos analisados por 

Frazer, tem-se a impressão de que as determinações de pureza e de isolamento 

vinculadas às circunstâncias, pessoas e objetos sagrados visam proteger as 

comunidades de potenciais poluições contagiosas. Durante o contato com os entes 

sagrados, o menor deslize pode ser fatal e colocar em risco a ordem interna de um 

grupo. 

Dessa forma, o importante, num primeiro momento, é perceber a valência 

negativa do sagrado, o seu aspecto poluente. “Os cazembes [reino de Cazembe] de 

Angola consideram o seu rei tão sagrado que ninguém pode tocar-lhe sem ser 

morto pelo poder que perpassa a sua pessoa” (FRAZER, 1996: 245). Há, no caso, a 

descrição de uma relação especial, cujo contato precisou ser minuciosamente 

regulamentado. Para além do caso específico dos cazembes, Frazer se referia aos 

tabus associados às pessoas, animais, objetos, circunstâncias e palavras sagradas, 

os quais determinam, em geral, práticas severas de comportamento ritual, além de 

interdições que precisam ser rigorosamente obedecidas. As restrições 

provenientes desse universo, com o seu corolário de reparações e purificações 

violentas, indicam a existência de um agente cuja presença (sobrecarregada de 

elementos considerados perigosos) precisa ser devidamente vigiada para que não 

haja contágio. Nota-se a presença de um estado mental no qual o medo se impõe: o 

temor de se perceber diante de uma poderosa força desestabilizadora. 
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A aparente irracionalidade desses tabus nos choca, provocando uma devida 

indignação, mas isso acontece na exata medida em que se ignora o terror vinculado 

à quebra do tabu; o temor associado à violação do sagrado. Nos universos tribais, é 

possível perceber a presença real dessa face do sagrado, diante da qual são 

adotadas prescrições rituais. A linguagem aqui usada pode parecer excessivamente 

profilática, mas isso tem um propósito. No decorrer de longos períodos, as 

culturas, caso sobrevivam, desenvolvem formas eficientes de manutenção da 

ordem interna, o que indica a construção de sistemas que preservam a sua saúde 

social. Portanto, longe de expressar meras irracionalidades, o medo de 

“contaminação” do sagrado se fundamenta em ameaças concretas e historicamente 

presentes. Dessa forma, as interdições em torno de práticas, coisas e pessoas (cujo 

acesso precisa ser regulamentado) têm uma razão de ser. No caso dos cazembes, 

não há como perceber um sentido coerente na simples injunção para não tocar o 

rei. No entanto, debaixo da roupagem mitológica, é possível perscrutar uma 

sabedoria de fundo. Todos sabem que a proximidade inflama a cobiça e que a 

distância a esvazia. Não poder tocar o rei obstrui, em muito, as chances de 

aproximação ao trono; consequentemente, a posição do rei é preservada de mãos 

desejosas. Nesse sentido, a injunção reduz as chances de uma guerra civil. Isso não 

significa dizer que o tabu sobre a pessoa do rei foi racionalmente instituído por 

“selvagens astutos”, para que se evitasse a específica conflagração de guerras civis. 

Com certeza, não houve um Thomas Hobbes iletrado por trás das instituições 

arcaicas. No entanto, os tabus manifestam a percepção de ameaças concretas, as 

quais são mitologicamente concebidas e ritualmente enfrentadas. 

O ente sagrado encerra (em si) conteúdos muito valiosos, cuja posse é 

problemática, uma vez que gera situações que tendem ao conflito. No caso de um 

rei, isso é demasiadamente evidente, considerando-se o prestígio e o poder a ele 

associados. Aproximar-se do ente sagrado significa expor-se ao risco de se deixar 

fascinar por seus atributos. Homens ambiciosos, fortes e bem organizados, que 

disputam um trono acessível (ou vacante) sempre foram danosos para a 

manutenção da ordem social, em qualquer tempo e lugar. Portanto, o prestígio que 

emana do ente sagrado é de fato percebido como força letal, ao mesmo tempo 



85 

vivificante e aniquiladora, fonte da ordem e da desordem. Por conseguinte, a 

aproximação de sua presença é vista com preocupação. 

Na ótica do sagrado, a lógica da contaminação se inverte, mas a dinâmica se 

mantém idêntica. Nessa segunda perspectiva, é aquilo que está fora que precisa ser 

devidamente purificado, antes de qualquer aproximação. Quanto mais escrupulosa 

for a necessidade de purificação, “mais intensamente o sagrado estará presente” 

(BURKERT, 1985: 77). Nesse caso, a valência negativa é transferida para os entes 

que estão fora do campo do sagrado, para o seu exterior. No entanto, permanece a 

tensão entre os polos, e o campo comum de medidas violentas, arbitrárias e 

paradoxais é preservado. Os conteúdos continuarão a carregar sentidos duplos: 

afaste-se dali/aproxime-se dali; tema-o/ame-o. 

No universo faraônico, o “medo” e o “temor” incutido pelo agente sagrado 

ou divinizado se faziam explicitamente presentes na figura do rei, e isso tanto no 

âmbito político quanto na esfera mais marcadamente religiosa. A autoridade do 

faraó só era de fato reconhecida por meio da “ferocidade” e do “temor” divinos que 

dele emanavam, cuja posse ele emprestava dos deuses. O terror e o temor 

provocados pela presença do sagrado precisavam se manifestar no rei; só assim a 

sua divindade estaria garantida, tanto em vida quanto após a morte: 

Coloque a espada [a do faraó Ramsés III] e a clava sobre a cabeça dos asiáticos, de 

modo que se curvem diante do Terror, como se curvam a Baal […]; que as terras 

baixas e os povos das montanhas tremam diante de sua presença de Terror (Papiro 

Harris I, 22, 8-11). 

No caso, o sagrado e os seus representantes são venerados em razão do 

temor que provocam, em decorrência de uma violência capaz de atemorizar e 

intimidar qualquer outra violência. A manutenção dessa capacidade de assombrar 

não se destinava somente a assegurar os interesses políticos ligados ao mundo, 

mas também visava garantir uma ordem mais transcendental de poder. Na 

linguagem do universo faraônico, era preciso assegurar a ordem com o outro lado, 

na relação com os deuses. Textos mais marcadamente religiosos como, por 
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exemplo, os textos funerários do Reino Antigo tratavam exatamente dessa 

preocupação: 

Oh, Pepi! O olho penetrante de Hórus, progenitor de Nekeb, esta Coroa Branca é a 

tua ferocidade, e receberás [no outro mundo] a tua ferocidade, e todos os deuses a 

testemunharão (ALLEN, 2005: 124). 

Nesse pequeno trecho de uma fórmula funerária, percebe-se a necessidade 

de assegurar, ao falecido faraó Pepi I (c. 2289 – 2255 AEC), a manutenção de seu 

status divino, em sua futura vida no mundo de Osíris. Ademais, a fórmula anuncia a 

importância capital de preservar, postumamente, os seus atributos guerreiros. 

Havia uma operação ritual para que a eficácia de seus atributos sagrados em vida, 

sobretudo a sua superior ferocidade, fosse estendida para a vida eterna. Isso 

significava preservar a sua letalidade diante do testemunho dos deuses, os quais, 

ao se atemorizarem diante de Pepi I, teriam a certeza de estar diante de um ser 

divino. 

As inscrições “canibais” do faraó Unas (c. 2352 – 2323 AEC), descobertas na 

antecâmara leste de seu complexo funerário, são famosas e revelam a exata 

natureza de um sagrado cuja realidade mais fundamental se apoiava numa 

violência que se pretendia invulnerável: “Unas é aquele que devora as pessoas e faz 

dos deuses o seu repasto” (ALLEN, 2005: 51). Esse sagrado arcaico, notadamente 

violento, dispunha de extraordinária eficácia para delegar autoridade por meio de 

práticas e posturas supostamente invencíveis. Todavia, é muito importante 

ressaltar que não se tratava de mera brutalidade. A ferocidade faraônica servia a 

uma ordem sagrada, constituía-se para a sua manutenção e preservação. O faraó 

encarnava a unificação territorial e cultural dos povos do Nilo, sob um único poder. 

A violência faraônica debelou outras violências ao unificar o Egito, revelando um 

poder capaz de se impor sobre os demais. Por conseguinte, o discurso dos faraós 

expunha uma retórica da ordem: a manutenção e a ampliação do sistema 

instaurado pelo sagrado (pelos deuses) e encarnado na realeza. “A realeza 

[faraônica] era vista como pré-requisito para a manutenção da ordem criada e para 

o exercício do maat, o princípio da ordem cósmica” (FRANDSEN, 2012: 47). 
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A narrativa de uma ordem criada em meio ao caos (a fundação da terra, do 

rochedo ou do ciclo solar sobre as águas) se repete, indistintamente, por todo o 

Oriente Antigo e para além dele. O tema do oceano primevo é bastante universal e 

aponta para a fundação de uma ordem estabilizadora na origem das comunidades. 

Logo, a criação da ordem, sua experiência político-religiosa, sua simbologia e a 

busca de sua manutenção estão na base do pensamento arcaico (VOEGELIN, 2009). 

No entanto, segundo o repertório narrativo e simbólico das instituições arcaicas, 

essa foi uma criação experimentada por meio de uma vitória definitiva sobre um 

caos monstruoso, o qual vivia e prosperava até ser violentamente derrotado. A 

destruição de uma divindade imemorial ou de um monstro oceânico, como ocorre 

com a chamada “Primeira Ocasião”, no universo cosmogônico egípcio, é um ponto 

de partida mitológico bastante comum no universo narrativo do Oriente Antigo. 

Assim, dentro de uma abordagem historicamente orientada, percebe-se que antes 

da criação de um cosmos (leia-se, de uma comunidade qualquer) havia outro 

cosmos, embora em extrema desordem. 

Águas oceânicas são particularmente apropriadas para ilustrar o caos de 

um universo humano tomado por desavenças generalizadas, no qual as diferenças 

entre grupos e pessoas foram liquefeitas (dissolvidas) pelo alastramento de uma 

desordem geral capaz de suprimir todas as hierarquias. Não por acaso, na 

simbologia tradicional de muitas culturas, o elemento “água” está associado às 

emoções. As emoções descontroladas de um agrupamento humano conduzem, em 

linguagem metafórica, a um oceano de caos. Não se trata de defender uma 

interpretação definitiva para a simbologia oceânica do caos, mas apenas indicar a 

existência (antropológica e historicamente defensável) de um cosmos embaixo do 

outro, ao ressaltar o quanto a dissolução de um e a fundação do outro são 

rememoradas por uma narrativa que relata a criação da “primeira” ordem 

fundadora, como se fosse um sólido rochedo que emerge de um mar revolto. Do 

ponto de vista histórico, é fácil perceber como essa “primeira” ordem foi criada em 

cima de outra mais antiga (a qual passa a ser tratada como submersa e 

indiferenciada). No caos não há história, e a possibilidade de uma narrativa 

articulada e humanizada começa a partir da nova ordem, mediante um campo 

ritual e mitologicamente estabelecido e mais ou menos organizado de relações 
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fundadas pela autoridade de agentes que são vistos como sagrados. Nesse sentido, 

o sagrado inaugura uma nova memória coletiva, ele funda a história de um povo, e 

isso é feito ao mesmo tempo em que se apaga uma memória anterior. Por outro 

lado, o processo de obliteração nunca é total e costuma deixar alguns rastros 

importantes. 

Em geral, os mitos ignoram a necessidade moderna de uma estrita 

coerência cronológico-espacial, ao mesmo tempo em que supervalorizam os nexos 

de sua temática central ao engrandecerem a transmissão de uma visão ou de uma 

síntese: 

O pensamento mítico não foi (e não é) uma repetição mecânica de absurdidades, 

mas uma atividade mental que pode se mostrar bastante sutil e eficiente. Na 

maioria dos casos, ele fornece uma síntese [uma ligadura temática] para fatos 

isolados. Tomemos o exemplo mais simples, as genealogias. Helena teve três filhos: 

Dório, Xuto e Eólio; Xuto gerou dois filhos, Íon (Jônio) e Aqueu. Isso tem um 

significado: as tribos gregas sabem que participam de um passado comum 

[reconhecem que se pertencem]. Dórios, eólios, jônios e aqueus são todos helenos, 

embora jônios e aqueus sejam de certa forma mais próximos entre si, o que, por 

acaso, foi confirmado ao se estudar os dialetos gregos (BURKERT, 1997: 25). 

Ao se reunirem para matar Dionísio (Zagreus) ainda bebê, assassinando-o, 

desmembrando-o e devorando o seu corpo, os Titãs, retratados como imemoriais e 

monstruosas figuras, ecoam os rastros de um antigo cosmos guerreiro. No mito 

cosmogônico de Dionísio, há traços, embora difusos, de uma crise suprimida ou 

disparada pela violência organizada de uma coalizão de guerreiros. Há também 

ecos de práticas canibais institucionalizadas. A narrativa caminha para a supressão 

da desordem, o que significa o desaparecimento dos Titãs. A humanidade surge no 

desdobramento final da história, com a destruição dos Titãs e o renascimento de 

Dionísio, agora (re)devorado por seu pai, Zeus, e (re)concebido em Sêmele. No 

caso, há uma confusão (melhor seria dizer sobreposição) para que se saiba quem 

nasce quando, e quem mata quem; mas, por outro lado, há a claríssima exposição 
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de um tema, de uma visão: validar a ordem que surge (o mundo dos homens) e 

obliterar o passado que desaparece (o mundo dos Titãs). 

O mito indica ainda outro elemento importante: a fúria dos Titãs teve sua 

origem na inveja, no ciúme de Hera (EDMONDS, 1999: 36), cujo desdobramento foi 

a organização de um plano de vingança. Portanto, conclui-se que, no mito em 

questão, o mundo do caos, da desordem e das guerras civis é a reprodução 

ampliada e coletiva de vinganças generalizadas, as quais foram fomentadas por 

múltiplas invejas e rivalidades, no âmbito de uma dinâmica capaz de contagiar 

toda uma sociedade. Uma vez mais, não se trata, aqui, de sugerir a interpretação 

correta do mito, mas sim de perceber a atuação de quatro fatores que são histórica 

e antropologicamente sustentáveis: 

• A autoridade que o sagrado tem sobre a memória. 

• As origens violentas dessa autoridade. 

• A precedência humana sobre o caos. 

• A ampliação do caos por contágio pessoal. 

Depois da criação da ordem (leia-se, depois do assassinato ou da supressão 

violenta daquilo que causava desordem), não há, na lógica do mito, espaço para a 

convivência com a outra ordem (a ordem anterior que se tornara caótica). O caos é 

o sinal daquilo que foi definitivamente suprimido, a face monstruosa de uma 

contingência que precisou ser obliterada para que a vida fosse possível. Trata-se de 

uma realidade cujas especificidades não serão mais descritas, mas cuja presença 

ameaçadora e disforme será constantemente evocada e afastada. Nesse sentido, 

fica fácil perceber o aspecto fundacional do agente sagrado, ao suprimir o caos e 

instalar a ordem. Ele se constitui como super-referência formativa. Ao incorporar 

em si a positividade da ordem contra a letalidade do caos, o sagrado se constitui 

como o grande pai e a grande mãe: o criador das estruturas institucionalmente 

responsáveis pela organização ou (re)organização de um grupo qualquer, depois 

de uma crise generalizada (uma crise entre os deuses, por exemplo), cuja solução 

fundou o cosmos. Há, portanto, na criação de um cosmos, a imposição de uma 

unidade que se expressa religiosa e politicamente. No caso do antigo Egito, o 
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cosmos era garantido pela sacralidade da realeza faraônica e de seu aparato 

sacerdotal: 

Ainda assim, ao se manifestar no rei [no faraó], o deus ficava manifesto na 

sociedade como um todo; e, inversamente, por ser um egípcio, o mais humilde 

camponês em suas terras, ou operário em sua pirâmide, participava da divindade 

da ordem que emanava do faraó; a divindade do faraó era irradiada sobre a 

sociedade e transformava-a num povo de deus […] Pela mediação do rei [do faraó], 

a ordem do cosmos era irradiada para a sociedade (VOEGELIN, 2009: 121-122). 

Durante a unificação do Egito, no período protodinástico, a nascente cultura 

faraônica veio do sul. Esses unificadores do Egito se anunciavam como “servidores 

de Hórus”, o deus-falcão. “O falcão é, então, o emblema do rei, herdeiro e 

representante da divindade que se diz ter conduzido os conquistadores que 

fundaram o reino” (HALL, 1948: 90). Portanto, no primeiro momento das dinastias 

faraônicas, o deus que se manifestava no rei era simbolizado por um falcão, o que 

sugere uma pré-história xamânica da religião faraônica. O falcão é um símbolo 

facilmente associável às atividades predatórias do animal falcão. 

Metonimicamente, suas garras e os seus olhos associam-se, respectivamente, à 

destruição da carne e à visão superior; metaforicamente, o falcão, como um todo, é 

facilmente associável ao poder: uma prerrogativa do sagrado, nesse universo. 

Em contextos arcaicos (protocivilizacionais, no caso), a imposição das 

instituições se relacionava com dinâmicas ligadas à vivência do sagrado. Os centros 

de poder apontavam para certa irredutibilidade de um homo que se construía e era 

construído segundo uma singular capacidade de agir religiosa e politicamente 

sobre o meio; isto é, de impor, mediante sua superior violência, uma 

intencionalidade que ultrapassava as realidades e necessidades da natureza. 

Há uma imaginação e uma disposição notadamente metafísicas por trás das 

instituições humanas; uma busca por se apropriar não só das coisas, mas de suas 

“substâncias”, e isso é feito a partir da intuição/construção de significados que 

ultrapassam as coisas em si. Trata-se de uma capacidade que supera em muito a 

relação direta entre um ente e um signo (um falcão de verdade e um falcão talhado 
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numa estela, por exemplo); para além do falcão real e do desenhado, percebe-se e 

imagina-se o “poder” do falcão, retratando-o como signo de superioridade e, por 

conseguinte, de realeza, a partir de uma operação fundamentalmente metafísica. 

Os Servidores de Hórus (do Falcão), o grupo armado que unificou e submeteu o 

antigo Egito, eram seguidores de uma divindade, e não de um animal ou de seu 

desenho. O fundamental é perceber aquilo que o falcão evoca diante de uma 

comunidade de guerreiros, o “prestígio” que dele emana e o status que confere em 

razão de qualidades específicas; ou seja, a sua “essência” segundo atribuições 

imaginadas/deduzidas, e consoantes às suas qualidades de ave de rapina. Esses 

guerreiros do sul do Egito não poderiam ter adotado um coelho como divindade. 

As qualidades do falcão foram, então, extrapoladas e ampliadas (metonímica e 

metaforicamente), em comunhão com as práticas humanas da guerra, da caça e de 

um contínuo desejo de domínio. Nesse sentido, há uma metafísica do desejo que 

intui e que, num segundo momento, busca se apropriar da “substância” do falcão, 

de sua “letal superioridade”, para poder incorporá-la em si. Por meio dessa 

inclinação, foi possível conceber e construir um imaginário coletivo de poder, de 

divindade e de realeza, e é claramente visível a relação de contiguidade entre essas 

três instâncias. Trata-se da realização de um poder que foi metafisicamente 

imantado às realizações humanas ao se imaginar essências, as quais são 

apreendidas por um desejo que as busca. Atribuem-se qualidades especiais, das 

quais surgem os conceitos de “superioridade” e de “inferioridade”, construídos ao 

redor de atributos de violência, força e letalidade reais. Portanto, reverencia-se em 

temor ao se prostrar diante do terror. 

O mundo antigo estava inundado de iconografias do poder, e estas se 

associavam ao exercício da realeza, a qual se encontrava simbólica e 

institucionalmente ligada à esfera dos deuses (do sagrado institucionalizado), fosse 

diretamente, como encarnação do divino, fosse da forma indireta, como o seu 

representante na terra. Nesse repertório mental de um homo que se impõe pela 

capacidade de imaginar e intuir o poder, é possível perceber o amadurecimento de 

uma verticalização dos conceitos. Por exemplo, “A” é mais forte e ágil que “B”; “A” é 

mortalmente superior a “B”; portanto, apropriar-se dos atributos da letalidade de 

“A”, metonimicamente deduzidos e metaforicamente essencializados, significa ser 



92 

mais ao ter mais recursos. Esse é um processo metafísico de intelecção, no 

transcorrer do qual o pensamento constrói o seu repertório valorativo; e, no caso 

das coletividades humanas, a sua cosmogonia fundamental. 

 

Figura 12 A célebre Paleta de Narmer (o unificador do Egito), na qual se constata a 
inequívoca e direta relação entre o poder (associado à divindade de Hórus) e a 
superior letalidade do faraó. O prestígio da realeza se sustentava nessa metafísica 

(Fonte: Museu do Cairo) 
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Por outro lado, na clave interpretativa do arcaico, esse processo não faz 

uma reflexão de si mesmo, ainda não há filosofia, e muito menos a condição de se 

pensar como construto semiótico, obviamente. Os valores, as instituições e as leis 

são vistas como coisas ofertadas pelos deuses.1 

O que se vê é a atuação de um homo absolutamente capaz de se afirmar 

segundo as suas inclinações metafísicas, o que o capacita a apreender/imaginar 

“essências” e “transcendências”. Em seus primeiros contatos, essa operação lidou 

com a objetividade imposta pela vida natural; ligou-se, desde tempos imemoriais, 

aos imperativos da sobrevivência e, como tal, associou-se aos ditames da cadeia 

alimentar e das disputas básicas por território e por recursos. Muito antes de 

dominar o meio em outros níveis, o humano notabilizou-se como o animal capaz de 

matar e comer qualquer outro, inclusive os mais ferozes e perigosos, colocando-se 

no topo da cadeia alimentar do planeta, o que o tornou um perfeito homo necans, o 

anthropos que mata a todos, fonte perpétua de terror e de temor. 

                                                             
1 “Os grandes deuses chamaram-me e tornei-me o pastor e o salvador, cujo cetro é reto; 

minha sombra benéfica está estendida sobre minha cidade” (O CÓDIGO DE HAMURABI, 
1976: 109). 
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CAPÍTULO 7 

M ITOS E R ITOS DE SANGUE  

A força unificadora do sagrado sobre uma sociedade qualquer é o tema 

central da teoria durkheimiana do fenômeno religioso. Sabe-se, hoje em dia, que 

Durkheim alterou a exposição que Codrington fizera do mana, para adequá-la aos 

seus próprios fins (SMITH, 2004: 142), “higienizando-a” de implicações pessoais e 

espirituais, a fim de reforçar a impessoalidade do religioso. No entanto, embora 

tenha “amputado” o mana dos melanésios de Codrington, Durkheim intuiu um dos 

aspectos centrais do sagrado: a sua sede e a sua fome de domínio: 

É a sociedade que fala pela boca daqueles que afirmam [as representações do 

sagrado] em nossa presença; é ela [a sociedade] que ouvimos ao ouvi-los, e a voz 

de todos tem um acento que a de um só não poderia ter. A violência mesma com 

que a sociedade reage, por meio da censura ou da repressão material, contra as 

tentativas de dissidência, manifestando o ardor da convicção comum, contribui 

para reforçar o seu domínio (DURKHEIM, 2003: 213). 

Durkheim defendeu a ideia de que a estrutura social, a própria sociedade, 

responderia pelo sagrado. A sua teoria destinava-se a limpar, no âmbito de uma 

interpretação sociológica do sagrado, quaisquer resquícios de deísmo e 

sobrenaturalismo associados ao fenômeno religioso, para então afirmar a 

sociedade, e com todo o acento no impessoal e no coletivo, como a dimensão oculta 

e mais profunda do sagrado, a sua “verdadeira” face. Para Durkheim, o sagrado 

refletiria a “força social” criada pelo grupo, enquanto estrutura supremamente 

organizadora. Alguns dirão que essa foi uma elaboração relativamente importante 

para compreender o sagrado, ao passo que foi absolutamente vital para consolidar 

a sociologia como ciência apta a entender o religioso (SMITH, 2002: 206-207). Não 

obstante, a teoria durkheimiana bem percebeu o quanto o sagrado controla e 

gerencia a sociedade, muito em função de sua realidade oculta e estruturalmente 
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disseminada. Durkheim notou que o sagrado se impõe sobre as relações e os 

pensamentos humanos. Nesse sentido, ele também foi um filósofo da suspeita e fez 

um bom trabalho científico ao levantar a hipótese de uma face oculta e 

estruturante do sagrado, cuja atuação fosse universalmente válida em qualquer 

manifestação religiosa. De fato, as manifestações do sagrado estão universalmente 

enredadas em mistérios e ocultamentos, e seria muito difícil negar a forma aguda 

como o sagrado controla as mentes e os corações de uma sociedade, a partir de sua 

autoridade ritual, moral, mítica e metafísica. 

Mas, por outro lado, se o sagrado não é o que insinua ser, uma vez que, 

segundo Durkheim, seria apenas a ideologia de um sistema social transfigurado em 

simbologia religiosa, pergunta-se, então, de onde viriam os conteúdos e os 

formatos específicos dessa simbologia religiosa, os quais estão repletos de 

associações com elementos sobrenaturais (deuses, espíritos, divindades, o mundo 

dos mortos etc.)? Ou melhor, por que a necessidade de um sobrenatural tão 

carregado? Filosofias ou uma religião naturalista não teriam sido historicamente 

muito mais prováveis? Como foi dito, sabe-se que a tradução que Durkheim fez dos 

relatos de Codrington alterava o sentido de certos trechos, principalmente aqueles 

que relatavam as crenças e as associações com o sobrenatural; ou seja, ao fazer 

isso, Durkheim mostrou estar mais preocupado em confirmar a sua tese do que em 

dar voz às fontes com as quais trabalhava. Certa vez, Lévi-Strauss disse que o 

nativo deveria ter sempre a última palavra diante da posição do observador e, 

principalmente, diante do teórico; mas nem Lévi-Strauss e tampouco a maioria dos 

grandes nomes das ciências sociais jamais respeitaram esse dito. Portanto, 

considerando-se a pertinência da crítica feita a Durkheim e, dessa forma, 

adotando-se uma perspectiva mais alinhada ao horizonte interno das narrativas 

mitológicas, seria o caso de perguntar: o sagrado tem substância própria? Essa 

pergunta nos atira para um campo contrário de interpretação, no qual será preciso 

analisar as conclusões de outro autor. 

Logo na introdução de O Sagrado e o Profano, Mircea Eliade assevera sem 

rodeios: 
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O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra algo 

como absolutamente diferente do profano […] Encontramo-nos diante do mesmo 

ato misterioso, a manifestação de algo de “ordem diferente” – de uma realidade 

que não pertence ao nosso mundo (ELIADE, 1996: 17). 

Percebe-se, em Eliade, uma completa mudança de posicionamento em 

relação à abordagem durkheimiana. Eliade concebia o sagrado como entidade 

autônoma, e não como transfiguração do social. Ele via as dimensões do social 

(compreendendo as suas várias camadas) como redução e não como causa do 

sagrado. Seriam as inúmeras transfigurações promovidas por um sagrado 

verdadeiramente autônomo que organizaram o tecido social. Para Eliade, o 

sagrado funda o social. Portanto, as cosmogonias e os mitos de origem revelariam 

uma absoluta alteridade semântica (e fundante) do(s) campo(s) sagrado(s). Nesse 

quadro teórico, há um importante elemento para a abordagem aqui defendida: 

Eliade percebeu, com grande perspicácia, a vitalidade semântica do sagrado. O 

elemento saturado de significado é o sagrado, na medida em que só ele aponta para 

si mesmo. 

Na realidade histórica e antropológica das religiões arcaicas, o conceito de 

“força social”, tão usado por Durkheim e pelos funcionalistas, e que não passa de 

uma metáfora moderna, embora cientificamente válida, não aponta para si mesmo, 

uma vez que, nesse contexto, o social se coloca hierarquicamente abaixo de uma 

ordem outra e de uma natureza outra. Na linguagem do arcaico, o elemento 

estruturante não está no “social”, mas no “sagrado”. Percebe-se a validade dessa 

anterioridade ao se investigar universos históricos mais antigos, nos quais aquilo 

que é visto como culturalmente decisivo e significativo aponta para práticas e 

produtos carregados de sobrenaturalidade. São as práticas, os produtos e os entes 

impregnados de elementos sobrenaturais que revelam as fronteiras que assinalam 

o(s) campo(s) sagrado(s), a partir dos quais a vida social se organiza e se estrutura 

hierarquicamente. Nas sociedades arcaicas, o mais importante é o mundo invisível 

da ancestralidade e dos fundadores divinos, não as instituições em si, as quais são 

vistas como meros reflexos do sagrado. 
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Quando se diz que a pirâmide faraônica se destinava a cumprir as projeções 

ideológicas da sociedade egípcia (uma terminologia durkheimiana), adota-se uma 

semântica muito imprecisa do ponto de vista histórico. As pirâmides 

compreendiam um gigantesco aparelho funerário e ritual, largamente concebido 

para preparar o ingresso de seu futuro morador no mundo dos mortos, 

conduzindo-o em segurança para o “outro lado”. Nesse caso, a cultura egípcia se 

prostrava, literal e metaforicamente, diante de alteridades consideradas sagradas, 

as quais a ultrapassavam por completo. Isso é uma evidência histórica que nenhum 

esquema sociológico, por mais racionalista que se pretenda, poderá suprimir. 

Portanto, na visão eliadiana, o sagrado não é o umbigo de uma sociedade, mas a 

sua semente. 

No entanto, os mais céticos dirão, com boa dose de razão, que Eliade 

comprou a garantia de que os mitos e as cosmogonias revelam, mais ou menos 

literalmente, a verdade sobre o sagrado. Para Eliade, essas histórias assinalariam o 

caráter radicalmente indômito da hierofania. Segundo o entendimento interno das 

cosmogonias e dos mitos de origem, a manifestação do sagrado não pode ser 

controlada por nenhum agente externo, o que vale dizer que a hierofania possui 

uma inacessibilidade constitutiva. Portanto, o sagrado seria um mistério definitivo; 

só ele pode revelar a si mesmo. Dizer que o sagrado é inacessível é uma coisa; 

acreditar que ele realmente o seja é outra. Nesse sentido, ficar preso a uma suposta 

inacessibilidade do sagrado significa se deixar levar por certas premissas cuja 

autoridade é questionável, embora o posicionamento contrário seja igualmente 

problemático: 

Adorar sugere a existência de algum poder sobre-humano que as pessoas veneram 

como algo maior do que elas mesmas, do mesmo modo que a prece e o sacrifício 

significam a existência de uma dupla relação pela qual o homem estabelece certo 

canal de comunicação com o poder superior. Esse poder desconhecido que o 

homem de modo instintivo e natural adora é comumente conhecido como deus ou 

deuses. De fato, a definição fenomenológica seria: “Deus é aquilo que o homem 

adora, e aquilo que o homem adora é Deus”. Tal noção de adoração pode ser 

contestada por não dizer nada da verdadeira natureza do objeto de adoração. Na 
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verdade, sabemos pelo estudo de religião que o homem é capaz de adorar quase 

tudo, do mais sublime ao mais vil (DAWSON, 2014: 106). 

De certo modo, o “sagrado” é apenas um termo que designa realidades 

distintas. Os sagrados são muitos. Todavia, e por outro lado, os campos do sagrado 

apontam para algo universal, ou melhor, para um fundo antropologicamente 

válido. 

Seria quase desnecessário expressar a enorme importância que Durkheim e 

Eliade tiveram para os estudos em religião e cultura, e para uma compreensão 

mais fina do sagrado. Ambos se aproximaram, cada um por um lado, de um 

entendimento preciso do fenômeno religioso. No entanto, creio que tanto 

Durkheim quanto Eliade deixaram escapar algo fundamental: mais do que apontar 

para a sociedade ou para a divindade, o sagrado nos revela. E não se trata de fazer 

aqui uma frase de efeito, mas sim de destacar a singular diferença do humano 

como animal religioso, portador de formas radicalmente específicas de 

pensamento e de relacionamento, tanto com o meio quanto consigo mesmo. Nesse 

sentido, pretende-se integrar o espectro investigativo dos dois autores, os quais, 

embora posicionados em distintos polos teóricos, estavam basicamente certos em 

suas intuições centrais. A religio é de fato uma coletiva e dissimulada construção 

humana (Durkheim), ao mesmo tempo em que ela aponta para alteridades radicais 

(Eliade). Portanto, conforme o posicionamento de Durkheim, o rito passa a ser um 

elemento estruturante fundamental; ao mesmo tempo em que se constitui desde as 

alteridades do(s) centro(s) sagrado(s), e isso estaria de acordo com a intuição de 

Eliade. 

Nessa perspectiva, torna-se possível reunir ritual e revelação, forma e 

conteúdo. A vantagem de adotar essa visão é evitar, por um lado, uma aproximação 

excessivamente minimalista do ritual religioso, confundindo-o com 

comportamentos obsessivos e neuroses (FREUD, 1907);1 por outro lado, evita-se o 

seu oposto, ou seja, uma abordagem demasiadamente holística e pluralista do rito 

(TERRIN, 2004: 367). De fato, o rito enceta padrões, ritmos e repetições, essa é a 

                                                             
1 Não que Freud estivesse equivocado em sua intuição central. O seu erro foi ter reduzido 

o religioso à mera patologia. Ver a discussão do início do capítulo 12. 
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sua forma; mas, para além da forma, há propósitos e significados cujo peso sobre a 

estrutura pode variar. No caso dos rituais arcaicos, os quais sempre estiveram 

intimamente associados aos centros de poder e às instituições religiosas, o peso 

dos significados sobre a estrutura é demasiadamente evidente para que se 

descarte a importância formativa de seu arcabouço mitológico ou cosmogônico. 

Isso não quer dizer que houve uma elaborada narrativa cosmogônica fundante ou 

uma mitologia organizada desde o início e por trás de cada ritual significativo; 

longe disso. No entanto, é razoável propor a existência de significados e símbolos 

de base, ou mesmo de um significado ou símbolo mínimo, a partir do qual o ritual 

foi estruturado e junto ao qual foi modificado. Em suas mais fundas camadas, esse 

significado e/ou esse símbolo talvez anteceda a própria linguagem articulada, o 

que jogaria o início das atividades rituais humanas aos recessos mais profundos do 

paleolítico. 

Em 1963, o zoólogo austríaco Konrad Lorenz publicou uma obra que 

exerceu enorme impacto sobre os estudos em evolução animal, e que praticamente 

fundou um novo ramo da zoologia hoje conhecido como etologia. Em Sobre a 

Agressão, Lorenz, um darwinista convicto, relata como os peixes ciclídeos, dentre 

outros vertebrados como gansos e lobos, se comunicam ritualmente. Lorenz 

trabalhou numa clave totalmente comportamental e pré-verbal de ritual. Nesse 

universo, ainda não há linguagem articulada, embora se perceba o claro 

aparecimento de significados, os quais são identificados por meio de precisas 

demonstrações de comunicação. Portanto, a ausência de narrativa ou de linguagem 

articulada não significa, necessariamente, ausência de significado e de sinais. No 

caso da descoberta de Lorenz, por trás do rito há um propósito muito real, um 

significado cuja comunicação foi absolutamente vital para o estabelecimento do 

próprio rito. Foi preciso criar os meios simbólicos que comunicassem uma 

mensagem vital, sintética e gestualmente clara: 

Todo o processo diz claramente, como se fossem palavras humanas, “Eu sou 

grande e ameaçador, mas não em sua direção, porém na direção do outro, do 

outro” (LORENZ, 2002: 170). 
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Nesse trecho, Lorenz descreve como o peixe macho previne a explosão de 

um confronto indesejado contra a sua potencial parceira, ao canalizar a sua 

agressão (sinalizando a operação para ela) contra um terceiro, no caso outro peixe. 

Segundo Lorenz, há uma explícita comunicação gestual cujo desdobramento 

implica tanto o afastamento da violência interna (intraespecífica), quanto o 

estreitamento dos laços afetivos entre o comunicador e o comunicado. Esse 

estreitamento dos laços promove, segundo suas observações, associações muito 

mais duradouras e resistentes do que as encontradas em espécies que não 

possuem o mesmo recurso ritual. Lorenz chega à conclusão de que esse tipo de 

ritual pré-verbal encontrado em alguns vertebrados, com variações dependendo 

da espécie, poderia ser visto como uma longínqua prefiguração das associações 

humanas mais fundamentais, como os laços de solidariedade e de amizade. Ele 

notou que os estreitos e duradouros laços afetivos entre algumas espécies de 

vertebrados indicavam uma contrapartida natural: ocorriam justamente naquelas 

espécies com maior dose de agressividade intraespecífica. No entanto, ao ser 

ritualmente canalizada, essa agressividade se tornava uma poderosa fonte de 

coesão e de estreitamento dos laços. Os peixes e gansos de Lorenz não sofriam de 

patologias obsessivas e tampouco de neurose; neles não havia um trauma de 

fundo, uma negação, que disparava comportamentos obsessivos toda vez que se 

viam diante de uma fêmea. Também não se tratava de mera e colorida exibição 

performática a enriquecer as manifestações da vida. O sucesso da comunicação 

ritual – “eu sou forte e ameaçador, mas não contra você com quem pretendo me 

associar” – garantia a sobrevivência dessas espécies. É claro que a tese de Lorenz 

não confirma uma validade universal, e ele recebeu algumas críticas pesadas; no 

entanto, o seu estudo sublinhou a importância central do significado e/ou do 

símbolo por trás dos ritos, e dentro de um contexto absolutamente seminal. 

Anos mais tarde, o historiador da religião Walter Burkert adotaria parte das 

conclusões de Lorenz para teorizar sobre o processo de hominização. No caso de 

sua proposta, a humanidade teve na solidariedade ritual dos agrupamentos de 

caçadores e guerreiros o seu ponto mais básico e fundamental de 

desenvolvimento. Para Burkert, o humano seria, grosso modo, o primata que se 

tornou caçador via um progressivo controle e domínio sobre as atividades rituais. 
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Ao se desenvolver ritualmente, esse primata, senhor dos ritos de sangue, teria 

adquirido excelência na “arte” de matar, tornando-se o “primata caçador” 

(BURKERT, 1987: 164) – o homo necans.2 Ao estudar em profundidade os mitos 

gregos, Burkert ousou levantar a bela tapeçaria das narrativas consagradas. Por 

baixo dessas narrativas, havia violentos universos rituais, os quais estavam 

sugeridos nas versões mais antigas dos mitos. Animais abatidos, perseguições 

canibais, derramamento de sangue e mortandade generalizada surgiram dessas 

profundezas mitológicas, o que indicaria os pontos nevrálgicos de um arcaico 

comprometido com práticas violentas. Como profundo conhecedor da mitologia 

grega, Burkert percebeu o quanto os mitos sugeriam a existência de ferozes rituais 

de base. À medida que se penetrava em camadas progressivamente mais antigas 

dos textos mitológicos e das narrativas, percebia-se uma lógica e uma práxis 

fortemente caçadora e guerreira. No universo arcaico, o ato de piedade religiosa – 

a religio no sentido estrito do termo – estava completamente associado ao abate de 

animais e de pessoas, ao derramamento de sangue e à refeição sagrada, todos 

compartilhados por grupos ritualmente coesos e mitologicamente orientados. No 

contexto grego, mais propriamente estudado por Burkert, encontram-se vestígios e 

referências textuais, iconográficas, arquitetônicas e materiais de uma vida religiosa 

arcaica que tinha nos sacrifícios de sangue o seu centro de gravidade: 

Em primeiro lugar, o coração, por vezes ainda pulsando, é colocado no altar. Um 

vidente está presente para interpretar as partes do fígado; depois, os órgãos são 

rapidamente assados no fogo do altar. Eles serão comidos logo em seguida. O 

círculo interno dos participantes é reunido para a refeição comunal, o que 

transforma o horror [do sacrifício] em prazer […] Os crânios dos touros e dos 

carneiros, e os chifres dos bodes são preservados (BURKERT, 1983: 6). 

                                                             
2 O livro de Burkert, cujo título - Homo Necans - sintetiza as suas conclusões, foi lançado 

na Alemanha em 1972, exatamente no mesmo ano da publicação de A Violência e o 
Sagrado, de René Girard. Embora sejam significativas as diferenças entre esses dois 
autores, as duas obras se complementam de forma surpreendente. O ambiente teórico 
na época do lançamento das respectivas obras era extremamente hostil às abordagens 
teóricas de cunho universal, o que não os impediu de elaborar suas “teorias de origem”. 
Para uma brilhante e rica discussão entre esses dois grandes pensadores, ver a obra 
editada por Robert Hamerton-Kelly Violent Origins: Ritual Killing and Cultural Formation 
(1987). 
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Trata-se, acima, da descrição de um ritual usual, que era realizado no 

universo sedentarizado de uma cultura urbana, agrícola, próspera, letrada, 

artisticamente sofisticada e culturalmente avançada: a Grécia clássica da filosofia e 

da democracia. No entanto, Burkert assinala que esse ritual, embora inserido num 

contexto civilizacional bastante avançado, associava-se a modos de vida 

muitíssimo antigos, os quais ainda estavam ligados aos repertórios rituais de 

comunidades pré-históricas. Embora a filosofia já estivesse em florescimento, e o 

pensamento crítico já amadurecesse, o sagrado de longínquos antepassados ainda 

exigia os seus sacrifícios de sangue e continuou a fazê-lo ao longo de toda a história 

grega e para além dela. Nesse caso, a elaboração teórica de Burkert fornece uma 

caracterização mais formativa do sagrado, ainda que substancialmente inserida 

nas necessidades de sobrevivência dos grupos pré-históricos. Os rituais de sangue 

continuaram vivos e pujantes, mesmo quando inseridos em campos históricos 

posteriores, como no caso o campo civilizacional helênico, o qual se manteve 

imerso em simbologias e práticas de fundo muito antigo. Desconsiderando-se, por 

enquanto, os méritos ou deméritos da teoria do “primata caçador” de Burkert, o 

importante é perceber como as práticas rituais mais significativas, do mundo grego 

e dos demais, vinculavam-se a um contínuo exercício de procedimentos sacrificais. 

Por exemplo, os jogos em Olímpia não se caracterizavam como simples competição 

desportiva, mas compreendiam parte de uma grande festa sacrificial associada a 

antigas práticas funerárias. “Os jogos eram precedidos de um período de trinta dias 

de preparação, durante os quais os atletas precisavam observar abstinência sexual 

e nutricional” (BURKERT, 1985: 106). Sacrifícios de sangue abriam e encerravam 

esse festival de exibição atlética e de fartura animal: 

As porções consagradas [as partes do animal imolado e desmembrado] ficavam, 

então, no altar, mas ainda não eram lançadas ao fogo; os corredores esperavam em 

prontidão do outro lado, a um estádio [cerca de duzentos metros] de distância do 

altar. Em frente ao altar estava o sacerdote a empunhar uma tocha, e do qual se 

aguardava o sinal de largada. O vencedor [aquele que primeiro chegasse ao altar] 

acenderia o fogo no qual as carnes sagradas seriam preparadas. Ele, então, se 

consagrava como campeão dos jogos, o vitorioso olímpico (BURKERT, 1985: 106). 
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Nessa descrição, fica claro como a expectativa de cumprir a função 

sacerdotal, mesmo que temporariamente, por meio de uma demonstração de 

superioridade atlética, coroava o vencedor da prova. Adentrar o recinto sagrado 

como sacerdote era a mais gloriosa honraria, e isso implicava manipular as carnes 

e o sangue sagrado que seriam coletivamente consumidos. Dinâmicas semelhantes 

aparecem em outros festivais da Grécia antiga. Esses eventos religiosos 

compreendiam a realização de grandes reuniões públicas de competição, as quais 

operavam dentro de estruturas rituais bem definidas, e geralmente associadas aos 

sacrifícios de sangue. Logo, a questão mais central se liga à universalidade das 

encenações sacrificiais. No contexto dos jogos olímpicos gregos, é difícil explicar 

tanto derramamento de sangue (e podemos imaginar a grande quantidade de 

touros e carneiros imolados) como forma sui generis de alimentar e divertir o povo. 

Esses espetáculos demonstravam exibições públicas de fartura e pujança; a 

máxima expressão do espírito agonal3 grego. Há, no caso, uma explícita 

demonstração de superioridade guerreira, uma vaidade que se expressa no 

orgulho da conquista desportiva e na ostentação de consumir grandes quantidades 

de carne. Nesse sentido, afasto-me um pouco da proposta de Burkert, que tende a 

acentuar os sacrifícios de sangue como um recurso associado originalmente à 

subsistência, largamente derivado de uma primordial subsistência caçadora. Creio 

que, em primeiro lugar, essa “necessidade” alimentar foi ritualmente criada e 

estimulada ao logo de muitos milênios, e que, para além da subsistência, houve um 

desejo de domínio mais originário. Voltando ao universo grego, nota-se, a partir das 

conclusões de Burkert, a continuidade de uma arcaica subestrutura de violências 

rituais. Na verdade, ela atravessou todo o mundo antigo, e a sua origem é, sem 

dúvida, pré-histórica. Isso significa que se está diante de prováveis estruturas 

fundantes, pelo menos até onde se pode chegar. 

                                                             
3 “A educação nessa sociedade combinava dois aspectos. Um eram os festivais, 

esplêndidos sacrifícios rituais, corais e dança, e tudo isso se ligava à religião, a qual, 
juntamente com os mitos, consistia no ponto de partida e na raiz de toda cultura. O outro 
era a ginástica; mas essa última não era a causa, mas sim a consequência, do espírito 
agonal” (BURCKHARDT, 1998: 161). 
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Figura 13 Exemplo de forte resquício caçador pré-histórico na mitologia clássica: Hércules 
derrotando o Leão de Nemeia.  

(Fonte: Zaqarbal, 2006) 

O ritual arcaico impunha constantes e incessantes violências de sangue, as quais, 

por sua vez, assinalavam a presença de campos de violência sagrada. Mas será que o 

mundo arcaico foi tão sanguinário assim? Não se aprende na escola que as guerras são 

produto da civilização? E que, num estado mais “primitivo” e “puro”, haveria uma 

natureza humana essencialmente pacífica, lúdica e benéfica? Nada poderia estar mais 

distante da realidade social do universo arcaico e pré-histórico. A pacificação do mundo 

pré-histórico e tribal não tem bases antropológica e historicamente válidas (Keeley, 

Guilaine e Zammit, Boulestin et alii), uma vez que foi fruto exclusivo das filosofias 

pacificadoras do iluminismo europeu, principalmente as que se apoiaram ou derivaram 

diretamente do pensamento rousseauniano. No entanto, apenas dizer que o humano e a 

sua cultura são constitutivamente violentos não seria suficiente. Nesse caso, seria preciso 

compreender não somente as causas e os motivos dessa violência, mas, sobretudo, a 

forma como ela se estrutura. Tratar-se-ia de mera brutalidade? Um sadismo natural ao 

sapiens? Ou seria o caso de violências constituídas para fins específicos, os quais estariam 

ligados à manutenção da ordem e à própria sobrevivência da espécie? 
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CAPÍTULO 8 

AS FUNÇÕES DO LEVIATÃ  

O antropólogo norte-americano Donald Tuzin viveu junto aos arapesh de 

Ilahita na Papua-Nova Guiné, e escreveu relatos preciosos sobre essa cultura. Em 

The Voice of the Tambaran [A Voz do Tambarão], Tuzin faz uma descrição ao 

mesmo tempo rigorosa e devastadora da religião e dos ritos dos arapesh. Em sua 

análise, há a nítida intenção de revelar, no seio dessa cultura, a existência 

simultânea de um mecanismo de sobrevivência e de um engodo. Essas duas 

particularidades, aparentemente paradoxais, revelam-se numa única instituição e 

sua ideologia, a qual, segundo o autor, determina os valores e organiza a sociedade 

dos arapesh. O Tambarão seria essa onipresente instituição e sua ideologia. Para 

Tuzin, esse grande sistema político-religioso detém o monopólio absoluto da 

violência entre os arapesh, mostrando-se capaz de evitar ou de exercer toda a 

violência social, respectivamente obstruída ou fomentada. Isso se dá por meio de 

uma inflexível hierarquia social (mitologicamente fundamentada e ritualmente 

organizada), que é edificada sobre os valores dos guerreiros, os quais são alçados 

ao topo da estrutura ritual e da hierarquia social na configuração de uma elite: o 

grupo do Nggwal: 

Encontramos, no Nggwal, uma imagem da masculinidade [guerreira] em seu 

máximo desabrochar, com os seus poderes amadurecidos e investidos nas artes 

masculinas da guerra, da política e da procriação […] O Nggwal une 

metafisicamente os elementos de identidade pessoal com as qualidades espirituais 

dos grupos sociais, estendendo-se finalmente para a própria coletividade. Dessa 

forma, cristaliza-se uma alta ordem social, erigida sobre as expressivas realizações 

dos ritos de sangue [ritos iniciatórios dos guerreiros], a imagem da identidade 

cultural dos arapesh (TUZIN, 1980: 117). 
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Por trás do universo ritual e mitológico dos arapesh, nota-se a atuação de 

um contínuo exercício de dominação, baseado em inclusões/exclusões violentas e 

assentado em práticas de terror, mas que, não obstante, apresenta-se como 

protetor da comunidade. O Tambarão classifica rigorosamente as relações de 

poder: os espíritos acima dos mortais, os homens acima das mulheres e os mais 

velhos acima dos mais jovens; dentre outras relações etárias, sexuais e rituais. As 

mulheres são sumariamente excluídas dos ritos guerreiros, o único caminho para a 

vida pública e política. Na verdade, os rituais iniciatórios promovem uma explícita 

exclusão de quaisquer valores femininos, tidos como repositório de fraqueza e de 

impurezas. Os garotos são afastados das mães ainda bem jovens (com cinco ou até 

os sete anos de idade) para serem, ao longo de uma série de provações rituais, 

sistemática e metodicamente lacerados, torturados e humilhados (adota-se, por 

exemplo, a subcisão peniana), durante os anos que comportam a longa iniciação 

até o Nggwal. No entanto, como bem observa Tuzin, longe de se caracterizar como 

brutalidade gratuita, a violência ritual visa justamente canalizar o potencial 

violento do caráter masculino. “O ritual combate essa violência, subjugando-a ao se 

apossar de uma violência própria e controlada. O resultado é que energias caóticas 

e destrutivas são convertidas em poderes criadores” (TUZIN, 1980: 118). Nota-se, 

então, a atuação de um mecanismo de sobrevivência atrelado a esses ritos de 

terror. A violência é domesticada pelo rito. Consequentemente, gera-se, na 

superação coletiva do trauma, uma máxima aquisição de coesão e de solidariedade 

grupais, a partir de experiências absolutamente terríveis (WHITEHOUSE, 1996: 

710). 

Por outro lado, o quadro sombrio não desaparece e, de fato, há a evidente 

imposição de uma ideologia perversa, cuja razão de ser glorifica o mundo 

excludente de guerreiros ritualmente iniciados, em detrimento de outros âmbitos e 

classes sociais. Nesse sentido, entre os arapesh, há uma inflexão hierárquica 

absolutamente vertical do universo social, o que vale dizer que não há pontos 

alternativos entre o quase tudo da comunidade ritual dos guerreiros e o quase 

nada da comunidade “laica” das mulheres, das crianças e dos homens não 

iniciados. No caso, verifica-se a máxima idealização de um único perfil social, o 
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guerreiro ritualmente iniciado, ao qual está destinado o usufruto exclusivo das 

principais prerrogativas sociais: vida pública, posse de bens e autoridade jurídica: 

A fim de proteger os seus privilégios e a sua autoridade, os anciãos [que estão no 

topo da estrutura ritual do Nggwal] exibem as suas prerrogativas cúlticas o mais 

frequentemente possível, o que reafirma a ideologia do Tambarão, por meio da 

qual os padrões de dominação são revalidados na sociedade (TUZIN, 1980: 305). 

 

Figura 14 Foto de Donald Tuzin junto aos arapesh 
(Fonte: The Tuzin Archive for Melanesian Anthropology – UC San Diego, CA) 

Assim sendo, a validade da hipótese durkheimiana pode ser uma vez mais 

confirmada. A necessidade de formar coesão social é uma motivação central, 

embora oculta, das religiões arcaicas e de suas instituições. Como indivíduos 

potencialmente perigosos, os homens ainda jovens precisam ser ritualmente 

contidos para que a sua violência latente (a violência intraespecífica) seja 

canalizada, contribuindo para o fortalecimento da sociedade. Tuzin foi perspicaz o 
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bastante para perceber que, ao se constituir dessa forma, o Tambarão não passava 

de uma ideologia “absolutamente dependente daqueles que a alimentavam” 

(TUZIN, 1980: 118). Junto ao mecanismo de sobrevivência, havia um engodo, ou 

mais precisamente o desconhecimento de um engodo, o qual se impunha pelo 

temor reverencial à ancestralidade (os seres divinos) e pelo peso da tradição. A 

sacralidade do Tambarão se assenta numa metafísica da guerra e da violência, 

numa metafísica do poder. Portanto, é possível defender o conceito de um campo 

metafísico e coletivamente reverenciado para a compreensão do sagrado; um 

centro para o qual convergem todos os desejos e do qual emana toda a violência, 

na estrita acepção girardiana desta definição. Visto dessa forma, o sagrado passa a 

ter, de fato, autonomia estrutural e anterioridade fundante sobre as demais 

instituições e formas sociais, o que o aproxima da hipótese de Eliade. Obviamente, 

essa definição do sagrado não esgota todo o seu campo,1 mas apenas o 

circunscreve em parâmetros estritamente antropológicos. 

Complementando em perfeita harmonia as investigações de Tuzin, o célebre 

e controverso antropólogo Napoleon Chagnon, o qual viveu por anos a fio junto aos 

indígenas da região amazônica, fez uma série de relatos e análises sobre a violência 

endêmica que testemunhou entre as comunidades ianomâmis. Para o caso deste 

estudo, a grande contribuição de Chagnon foi a identificação de uma base 

aparentemente frívola fundamentando boa parte da violência social. Ele teve um 

contato próximo o bastante com os indígenas de várias aldeias para perceber a 

uniformidade recorrente de dois motivos por trás dos incessantes conflitos: inveja 

e vingança: 

A maior parte dos conflitos se inicia por motivos sexuais: infidelidade e suspeita de 

infidelidade, tentativas de seduzir mulheres de terceiros, ciúme, captura de 

mulheres, não cumprimento de uma promessa em oferecer determinada mulher 

em casamento e (raramente) estupro (CHAGNON, 1988: 2). 

                                                             
1 Essa definição aceita inclusive o seu contrário: “Um centro para o qual convergem todos 

os anseios e do qual emana todo o amor”. No entanto, essa seria uma valência 
fortemente transcendental do sagrado, o que exigiria uma abordagem mais teológica. 
Um princípio de discussão sobre a possibilidade dessa outra face do sagrado será 
abordado no final deste trabalho. 
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Nesse caso, a história do rapto de Helena se torna sugestiva, o que revela, 

uma vez mais, a indissolubilidade antropológica entre literatura e vida real, ou 

mesmo entre mitologia e história. Como costuma dizer o psiquiatra e intelectual 

britânico Theodore Dalrymple, o mal sempre encarna certa frivolidade 

constitutiva, uma verdade antropológica que nunca escapou ao olhar astuto dos 

grandes escritores. No entanto, para além (ou para aquém) da literatura e do mito, 

Chagnon testemunhou como um simples duelo ou mesmo uma rivalidade 

inicialmente restrito a poucas pessoas pode contagiar rapidamente grupos inteiros 

e iniciar um processo crescente de retaliações mútuas ou de escalada aos extremos 

(no sentido que Clausewitz dá ao termo): 

Quando ocorre um assassinato dentro de uma aldeia, esta [pode] se cindir e os 

membros armados das duas facções agora separadas começam, então, a fazer 

incursões uns contra os outros. A explicação mais comum fornecida para a 

ocorrência dessas incursões de guerra é a vingança (no yuwo) por um assassinato 

previamente cometido. E a razão mais comum para o motivo inicial de toda a luta: 

mulher (suwa ta nowa ha) (CHAGNON, 1988: 2). 

De resto, há uma perfeita semelhança com a estrutura social dos arapesh. O 

mesmo ideal guerreiro, a mesma supervalorização dos atributos viris e agressivos, 

a mesma rapacidade diante dos fracos e vulneráveis e a mesma concentração de 

poder e status nas mãos de líderes ritualmente consagrados, que no caso dos 

ianomâmis são chamados de unokai (aqueles que mataram e foram ritualmente 

purificados). Nesses dois mundos geograficamente tão distantes, o homo necans 

não está apenas presente, mas ele se situa no topo das respectivas escalas sociais. 

Trata-se, em primeiro lugar, de um domínio metafísico, o qual se dá na escala dos 

valores. Poder-se-ia conjecturar a existência de uma elite guerreira exercendo o 

seu domínio sobre camadas oprimidas e prontas a se rebelarem. Mas não é isso 

que acontece. Os jovens ambiciosos e que se veem como fortes aspiram à condição 

de guerreiros, e serão levados ao topo da escala ritual. Portanto, de fato, a violência 

sagrada domina por inteiro essas sociedades, já que é ela quem controla os seus 

campos metafísicos. 
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O sítio neolítico de Herxheim, na região alemã do Palatinado, é um caso 

impressionante de comportamento ritual violento ligado à pré-história. Trata-se de 

um assentamento neolítico do final do VI milênio (c. 5300 – 4900 AEC) que se 

estende por seis hectares. “Essa configuração de área cercada parece ser rara no 

neolítico antigo da região. Apenas alguns assentamentos dispunham desse tipo de 

cercamento, o que indica que esse lugar desfrutava de certa posição central no 

âmbito microrregional, ou mesmo regional” (BOULESTIN, 2009: 971). Da mesma 

forma que os casos de Fontbrégoua e de Mancos, em Herxheim encontram-se 

evidências inequívocas de execuções em massa, as quais eram seguidas de práticas 

canibais. Os ossos encontrados nas valas indicam os restos mortuários de 

quinhentos indivíduos humanos, e esse número irá provavelmente dobrar. O grupo 

liderado pelo antropólogo Bruno Boulestin estudou o depósito número 9 do sítio 

(há cerca de 80 depósitos semelhantes no assentamento) e chegou à conclusão de 

que aqueles indivíduos estudados (dois perinatais, duas crianças e seis adultos) 

foram certamente abatidos, desmembrados, descarnados e canibalizados. 

Sofreram destruição sistemática do processo transverso da coluna vertebral, a pele 

foi removida, os membros e tendões cortados, os ossos raspados e o cérebro 

extraído do crânio. 

É possível identificar na configuração dessas valas, repletas de fragmentos 

ossuários, a preocupação em destruir a “integridade corporal daqueles cadáveres” 

(BOULESTIN, 2009: 979). Ainda mais significativo, praticava-se o despedaçamento 

ritual de objetos valiosos, encontrados junto aos restos ossuários. Constituídos em 

grande parte de artigos de cerâmica de alta qualidade, esses objetos eram oriundos 

de áreas diversas, cujas distâncias de Herxheim superam, em alguns casos, 400 ou 

500 quilômetros. Os dados abrem a possibilidade para uma série de hipóteses, 

algumas das quais são levantadas pelo próprio Boulestin. Mas, antes de discutir 

hipóteses, seria fundamental apreender uma primeira e inescapável conclusão: 

nesse lugar sombrio do neolítico europeu, havia a execução sistemática de 

indivíduos humanos, os quais eram posteriormente canibalizados, e cujos restos 

ossuários eram depositados ao lado de valiosos objetos, os quais também sofriam 

uma sistemática destruição física. Toda operação se inseria num padrão 

ritualmente difundido. Em razão das escalas envolvidas, aquele foi um centro 
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polarizador de sacrifícios, ao qual eram destinados não só vítimas humanas, mas 

também bens e objetos valiosos. Tratava-se de um centro cúltico, cujo poder e 

prestígio eram capazes de atrair (ou subtrair) grandes quantidades de vítimas 

provenientes de regiões diversas: 

Um canibalismo de guerra poderia ser uma hipótese mais atraente, mas ele nos 

forçaria a considerar a possibilidade de incursões e ataques realizados a centenas 

de quilômetros de distância, para que déssemos conta dos vários estilos de 

cerâmica encontrados. Outra teoria, embora bem diferente, também merece 

crédito: agrupamentos vinham voluntariamente a Herxheim, às vezes de muito 

longe, a fim de participar de cerimônias, nas quais o canibalismo – logo, de 

natureza sacrificial – desempenharia um papel importante (BOULESTIN, 2009: 

971). 

Para o caso da perspectiva aqui adotada, as duas hipóteses levantadas por 

Boulestin assinalam a mesma realidade de fundo. No primeiro caso, supõe-se uma 

situação de guerra generalizada ou de incursões guerreiras fortemente 

organizadas, o que singulariza uma dinâmica de agressores letais, na qual grupos 

armados penetravam em regiões vizinhas, ou mesmo distantes, a fim de trazer 

inimigos cativos que seriam massacrados e canibalizados localmente, dentro de 

parâmetros rituais e de justificativas mitológicas. Na segunda hipótese, supõe-se 

uma ampliada área cultural a compartilhar práticas sistemáticas de canibalização. 

Isso caracterizaria culturas ritualmente associadas que canibalizavam grupos 

específicos de pessoas, durante determinados festivais sacrificiais. Não obstante, a 

partir do entendimento de uma violência sagrada que seja ritual e socialmente 

dominante (de uma ideologia da morte, por assim dizer), é possível conceber as 

duas hipóteses em conjunto: guerra e sacrifício. 

Talvez, determinados grupos neolíticos da região tentassem ampliar os seus 

domínios de forma constante e, ao fazerem isso e terem sido bem-sucedidos, integraram 

e aculturaram parte de outras comunidades, ao mesmo tempo em que eliminaram e 

escravizaram outros grupos. As incursões em territórios hostis para a apreensão de 

vítimas rituais deviam ser constantes. Os vitoriosos impuseram o seu sistema sagrado, o 
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que, ao longo de algumas gerações, ampliou a ideologia sacrificial-canibal da região, ao 

fortalecer, simultaneamente, as atividades guerreiras e a disseminação desses ritos. É 

muito provável que essas culturas “banhadas em sangue” retratassem os grupos mais 

bem-sucedidos do ponto de vista militar. “Os únicos grupos, históricos e pré-históricos, 

realmente capazes de se firmar foram aqueles que se mantiveram juntos pelo poder 

ritual de matar” (BURKERT, 1983: 35). De fato, a religião arcaica funcionava a partir de 

uma ininterrupta lógica de sacrifícios, e o sangue precisava correr, fosse de inimigos 

capturados, fosse de membros internos cujo prestígio ou desprestígio precisasse ser 

consumido e/ou eliminado. 

Os impressionantes corpos desidratados de Tollund e de Graubelle, os homens 

das turfeiras, totalmente ressecados e preservados da oxidação, ritualmente amarrados, 

amordaçados, degolados e depositados nas turfeiras (consideradas sagradas), mostram 

o mesmo impulso sacrificial no contexto específico da Idade do Ferro da Europa do 

norte,2 embora alguns casos remontem ao mesolítico. A divindade Woden (ou Odin) 

reclamava a vida de prisioneiros de guerra, criminosos e escravos, dentre outros 

(inclusive o rei em circunstâncias especiais). Estrabão, Júlio César e Tácito relataram a 

existência dessas práticas entre cimbros, gauleses e germânicos. Portanto, o acentuado 

gosto pela guerra, a existência de divindades notadamente violentas e os sacrifícios de 

humanos e de animais percorrem todo o espectro histórico do arcaico, desde o 

paleolítico: 

Essa prática [canibalismo em massa] não foi evidentemente específica às primeiras 

comunidades neolíticas, tampouco foi iniciada por elas. No sítio de caverna em Perrat à 

Agris (Charente, França), sinais de comportamento semelhante foram identificados em 

camadas de depósitos vinculados a grupos de caçadores-coletores [grupos paleolíticos], 

os quais viveram entre o nono e o décimo milênio AEC (GUILAINE; ZAMMIT, 2005: 98). 

Culturas dominadas por práticas soberbamente violentas são o traço universal 

do arcaico. Dessa forma, hipóteses de um canibalismo marcadamente nutricional, em 

                                                             
2 “Muitos milhares devem ter terminado os seus dias nessas turfeiras, pois os registros 

dos últimos duzentos anos já somam cento e cinquenta corpos [na Dinamarca], e não 
apenas homens, mas mulheres e crianças também” (GLOB, 2004: 63). 
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culturas que adotavam tais práticas, são sempre suspeitas. Canibalismos institucionais 

foram a regra (fosse como exocanibalismo ou como endocanibalismo).3 

 

Figura 15 Homem de Tollund (séc. VI AEC) – Dinamarca 
(Fonte: Carlos Muñoz-Yagüe, 2010) 

                                                             
3 “O papel do canibalismo como fonte nutricional foi largamente atenuado nos últimos 

anos, ou mesmo negado, por muitos autores, os quais passaram a tratar o fenômeno 
como uma questão envolvendo tabus. Eles alegam que o consumo de carne e sangue 
humanos compreendia um ato guerreiro, uma forma de eliminar indivíduos, prisioneiros 
e cativos usando práticas extremas. Portanto, o canibalismo é hoje frequentemente visto 
como desempenhando uma função simbólica ou mágica. Visto dessa perspectiva, 
consumir a carne de um inimigo não se torna uma atividade meramente nutricional, 
mas, em vez disso, uma forma de fazer o indivíduo desaparecer para sempre, 
provavelmente com o objetivo de se apropriar de sua força, energia e resistência em 
combate. Isso pode ser visto como um ato de vitória e de possessão, cujo objetivo é 
eliminar o inimigo por completo, assegurando uma destruição máxima” (GUILAINE; 
ZAMMIT, 2005: 99). 
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Em Herxheim, como já mencionado, os investigadores constataram uma 

deliberada destruição de corpos e de objetos (o despedaçamento e a aniquilação de 

suas formas), o que sugere procedimentos rituais altamente violentos. Uma eficaz 

execução desse tipo de operação ritual exigiria, portanto, a retenção e a liberação 

coordenada de significativas doses de violência ritualmente estimulada. A visível 

destruição identitária de vítimas canibalizadas, juntamente com os objetos, indica 

a existência de uma apropriação violentíssima, seguida de uma negação e uma 

expulsão igualmente violentas; ou seja, no caso de Herxheim, a constituição 

metafísica do desejo humano era vivida em sua mais crua literalidade 

(HAMERTON-KELLY, 2012: 343). Comia-se a carne, sorvia-se o tutano dos ossos, 

arrancava-se a pele, consumia-se o cérebro e a língua, retiravam-se vísceras e 

tendões, para depois esmagar e estilhaçar ossos e crânios, cujos fragmentos eram 

colocados em pequenos ninhos ou espalhados nas covas. Há, nesse caso, um 

procedimento claríssimo de apropriação violenta (devorar o corpo e sorver a carne 

e o “espírito” de alguém) e de eliminação igualmente violenta (extinguir qualquer 

rastro de identidade ao destruir as formas). Os objetos destruídos estavam 

certamente associados às vítimas. No entanto, e infelizmente, ao contrário dos 

arapesh e dos ianomâmis, as populações neolíticas de Herxheim são 

mitologicamente inacessíveis, restando-nos apenas alguns fragmentos, embora 

impressionantes, de seus ritos. 

Creio que o quadro aqui apresentado, uma diminuta fração do material 

disponível sobre práticas associadas aos sagrados violentos do universo arcaico, 

seja suficiente para afirmar a predominância universal do homo necans. 

O problema, contudo, é quando se expõe esse cenário sombrio, embora 

historicamente bastante real, para o público moderno, acostumado a romantizar o 

passado dos chamados “povos da floresta”. O livro A Guerra Antes da Civilização, de 

Lawrence H. Keeley, foi um verdadeiro banho de água fria em todos aqueles que 

ainda insistiam na crença do bom selvagem. Desde então, outras publicações, 

estudos e artigos vêm sistematicamente demolindo qualquer esperança de um 

mundo arcaico com poucas ou esporádicas manifestações de violência coletiva. A 

realidade contrária foi mais constante, e, do ponto de vista antropológico, muito 

mais consistente. No entanto, dizer que o homem é o lobo do homem não 
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representa nenhuma novidade, e tampouco é uma verdade absoluta. Nesse sentido, 

é bom frisar que Hobbes não estava completamente certo. Há mais idealismo em 

Hobbes do que os seus defensores “realistas” costumam perceber. A diferença é 

que o idealismo dele não incidia sobre o indivíduo, sobre um selvagem bruto e 

solitário (uma categoria que jamais existiu na história), mas manifestava-se na 

idealização do grupo social e juridicamente reunido sob um líder ou um conselho 

de líderes. No entanto, ao contrário do que pensou Hobbes, as sociedades arcaicas 

e tribais também montaram os seus Leviatãs, como Donald Tuzin pode 

testemunhar com toda a clareza. O que seria o Tambarão dos arapesh senão um 

portentoso e eficientíssimo Leviatã? A vida solitária, brutal e curta, que Hobbes 

lançou sobre o homem “primitivo”, nunca foi solitária e nem sempre curta, embora 

certamente brutal. A diferença maior é que os Leviatãs do arcaico “não admitem 

profetas”, para usar uma frase brilhante do próprio Tuzin. Um homem como 

Hobbes, um pensador independente e questionador, é uma figura absolutamente 

estranha, e mesmo impossível ao universo de hegemônicas violências sagradas E 

não se trata de contrapor aqui, é importante frisar, sociedade religiosa versus 

sociedade secular. O século XX foi suficientemente repleto de violências sagradas, 

embora política e ideologicamente secularizadas, para que seja preciso fazer aqui 

qualquer digressão mais demorada sobre o assunto. Há, portanto, uma noção 

importante a ser depreendida: “arcaico” não significa necessariamente “antigo”, 

mas, como indica a etimologia do termo, “seminal” ou “aquilo que está no 

princípio”. O arcaico violento é muito visível em contextos pré-históricos, antigos, 

tribais e mesmo medievais; no entanto, a modernidade ainda o abriga, embora de 

forma bastante dissimulada, o que o torna, em alguns aspectos, ainda mais 

perigoso. Mas haveria momentos mais primitivos para isso? Pontos cujo 

andamento realmente mostrasse as fases mais seminais? 
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CAPÍTULO 9 

O  PRIMATA V INGADOR  

Seguindo os passos de Jane Goodall, vários pesquisadores começaram a 

estudar de forma sistemática, a partir da década de 1970, o comportamento dos 

primatas. Dentre as significativas descobertas, os primatólogos foram obrigados a 

reconhecer, em campo, muito embora em estado de choque e decepção, a 

existência de ataques premeditados entre bandos de chimpanzés. Esses ataques, 

muitos dos quais seguidos de assassinatos, visavam exterminar os machos e 

algumas fêmeas de bandos rivais (WRANGHAM, 1996). Grupos inteiros eram 

exterminados, cujos indivíduos eram abatidos um a um em emboscadas 

deliberadamente orquestradas por membros de outros grupos. Por outro lado, 

esses pesquisadores perceberam o quanto esses primatas apresentavam 

características consideradas (até então) restritas à condição humana. Por exemplo, 

descobriu-se que os mais jovens aprendiam com os mais velhos e com as mães, 

imitando certas ações e procedimentos (técnicas). Entre os primatas, há um 

potencial mimético acima do encontrado em outras espécies de mamíferos, 

embora muito abaixo do potencial humano. Dessa forma, a existência de uma 

maior intensidade de modelações recíprocas e, consequentemente, de imitações 

subjetivamente estimuladas torna o convívio social entre eles muito mais rico e 

problemático. Há um aumento significativo das rivalidades internas, as quais, 

dependendo do grau, não poderão mais ser coibidas pelos mecanismos naturais de 

dominância e de submissão, já que haverá a organização de facções rivais prontas 

para aniquilar adversários. As implicações são muito sérias: nesse universo, a mera 

atuação do macaco mais forte e/ou mais agressivo não será mais suficiente para 

resolver o problema da rivalidade entre os machos, uma vez que macacos 

fisicamente mais fracos, mas dotados de disposição, técnica e senso de organização 

mais apurados, poderão, em grupo, emboscar e matar rivais fisicamente mais 

fortes. Na questão específica dos primatas, verificou-se o alastramento de 

rivalidades intraespecíficas entre chimpanzés, os quais, ao se dividirem, visavam 
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exterminar outro grupo. Portanto, há uma indicação importante: a natureza tem 

limites ao lidar com o controle da violência interna das espécies. A partir de 

determinado nível de modelação (e de rivalidade), os mecanismos instintivos de 

dominância e de submissão não mais funcionarão e, consequentemente, haverá um 

perigo real de extinção: 

Eventualmente, alcançamos um “momento”, caso o termo seja adequado, no qual 

verificamos o limite absoluto da habilidade dos controles instintivos em regular a 

sociabilidade animal, um ponto no qual a capacidade de imitação, em todos os 

campos, cresceu em tal proporção que a própria estrutura da sociabilidade animal 

se torna insustentável. Não há mais nenhum mecanismo instintivo capaz de 

ordenar o grupo, e isso coincide com o colapso da diferença entre um membro 

dominante e qualquer outro, ou seja, quanto mais a capacidade imitativa se 

desenvolve, mais semelhantes os membros se parecem (ALISON, 2011: 394). 

Com a exceção do sapiens, todos os outros hominídeos desapareceram. Não 

há, obviamente, como afirmar categoricamente nenhum motivo para o 

desaparecimento, inclusive o caso de violência intraespecífica, mas, seja lá qual 

tenha sido o motivo real (ou os motivos), pode-se afirmar, com certa segurança, 

que o nível cultural que os hominídeos atingiram não foi suficiente para garantir a 

sua sobrevivência; e que, por outro lado, a natureza tampouco lhes foi favorável, 

uma vez que os primatas sobreviveram (estão entre nós até hoje): 

A violência do homem é desregrada, no sentido em que a hominização se desenrola 

paralelamente a um desenvolvimento da técnica e um uso cada vez mais frequente 

de armas não naturais. Assim, as ferramentas estão imediatamente presentes no 

combate, a violência prolonga-se para além das simples armas naturais, ela toma 

emprestados todos os vetores possíveis, ela desliza para todos os cantos de onde 

possa extrair alguma força. As pedras, bem antes de servirem para fazer o fogo ou 

para construir abrigos, foram, sem dúvida alguma, utilizadas como projéteis, como 

armas (VINOLO, 2012: 80). 
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Tendo em mente as observações acima descritas, pode-se conjecturar que, a 

partir de certa dose de rivalidade intraespecífica, o risco de extinção real tornou-se 

bastante alto entre os grupos hominídeos (provavelmente ainda mais miméticos 

do que os primatas), e que, desse ponto em diante, a bioquímica dos instintos 

pouco pôde fazer diante da “inveja” e da “vingança”. Além disso, a partir de 

determinando momento, o hominídeo (o Neandertal, mais especificamente) viu-se 

diante de um anthropos largamente superior do ponto de vista cognitivo. Sabe-se 

que o neandertalense perdeu a guerra “simbólica” e “técnica” para o sapiens 

(LEWIS-WILLIAMS, 2002: 90). Foram encontradas pontas de dardos, feitas por 

humanos, encravadas no esqueleto de neandertais. Portanto, a somar com uma 

provável carência de recursos institucionais para controlar os problemas internos 

de sua violência social, esses grupos hominídeos tiveram ainda que concorrer com 

os humanos, os quais eram mais inteligentes e imaginativos, embora igualmente ou 

mais violentos. O resultado? O Neandertal desapareceu por volta de 23000 AEC. 

Na ausência de controles naturais que se mostrem eficientes para conter a 

violência interna, a violência intraespecífica, é preciso se valer de outros 

mecanismos. Mas quais? Responder a essa pergunta de modo satisfatório implica 

adotar ou conceber teorias, e esse passo será formalmente dado apenas na 

próxima parte. Por ora, é suficiente afirmar que o sucesso do sapiens decorreu de 

uma vocação particular: a vida religiosa em sua apreensão do sagrado e a 

construção de instituições em torno dele. Melhor seria dizer que surgiu de uma 

capacidade ímpar para intuir e construir sistemas de ordem. Durante o despertar 

dessa capacidade específica, houve a promoção de uma consciência nova cujo 

funcionamento metafísico foi capaz de promover o pleno florescimento do 

pensamento, o que significou o completo desabrochar daquilo que a filosofia 

clássica denominou como nóema, uma inteligência capaz de criar nomos, os 

sistemas humanos de ordem: 

De modo que parece bem claro ao meu entendimento, tanto com base na razão 

como nas Escrituras, que o poder soberano, quer resida num homem, como 

acontece numa monarquia, quer numa assembleia, como se dá nas repúblicas 

populares e aristocráticas, é o maior que possivelmente se imaginam os homens 
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capazes de criar. E, embora seja possível imaginar muitas más consequências de 

um poder tão ilimitado, ainda assim as consequências da falta dele, isto é, a guerra 

perpétua de todos os homens com os seus semelhantes, são muito piores 

(HOBBES, 2003: 177). 

A criação da ordem, sua manutenção e o seu prestígio sagrado foram vitais 

para que as comunidades pré-históricas pudessem realizar as vocações de um 

homo demasiadamente voraz em seus desejos. “Em bandos de hominídeos, a fome 

do desejo por reconhecimento é tão grande que o momento de dominação não 

cessa, até que tenha sido superado dialeticamente [escravizando-se o outro]” 

(HAMERTON-KELLY, 2012: 349). Nesse imenso sistema de desejos, o qual se 

configura como realidade indissociável do próprio tecido da história, há a 

manifestação de um irrefreável impulso de domínio, um constante movimento de 

apropriação cuja base psíquica expressa o desejo de sair em busca do outro, de 

muitos outros. Creio que tenha sido essa a dinâmica fundamental ligada ao 

nascimento da consciência humana, baseada num desejo capaz de refletir a si 

mesmo, identificar-se como desejante, como autoconsciência (do desejo). Isso 

ocorreu (e ocorre) ao longo de intensos e incessantes movimentos de apropriação 

e rejeição. Esse processo provavelmente ativou, em determinados grupos, ao longo 

de milênios e após prováveis tentativas fracassadas, uma habilidade imaginativo-

cognitiva sem precedentes, absolutamente desconhecida do mundo animal. O 

universo coube no sapiens, admitiu-se em sua mente, e o mundo da cultura humana 

foi criado. Essa cultura humana foi gestada durante o seu relacionamento com o 

campo do sagrado e com as três instituições fundantes que dele emanaram: tabu, 

rito e mito. Esse é o campo que se tenta aqui descortinar, embora parcialmente: as 

realidades de fronteira que fixaram permanentemente a atenção do sapiens, 

exigindo cuidados imensos e esforços extraordinários, transformando, pouco a 

pouco, natureza em cultura, apetite em desejo, instinto em comportamento e 

matéria em espírito. 
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CAPÍTULO 10 

O  DESEJO  DE CAIM  

Em agosto de 1829, Goethe disse a Henry Crabb Robinson que Lord Byron 

deveria “ter vivido [mais tempo] para executar a sua grande vocação: dramatizar o 

Antigo Testamento” (SADLER, 1872: 77). Realmente, a peça dramática “Caim: Um 

Mistério”, de Lord Byron, representa um esforço primoroso na compreensão da 

metafísica do desejo e de seus efeitos deletérios (absolutamente trágicos) sobre as 

relações humanas, desde os primórdios; muito embora a peça tenha recebido 

interpretações bastante equivocadas, tanto da parte de certo moralismo religioso 

quanto de sua contrapartida, o moralismo antirreligioso. Semelhante ao relato 

bíblico, o Caim de Byron se revolta e assassina o seu irmão, Abel. No entanto, a 

sucinta passagem bíblica é bastante estendida na peça, e o mito caímico é então 

ficcionalmente recriado por meio de uma ampliada rede de situações e de 

relacionamentos. 

Na peça, com a exceção de Caim, os demais personagens (Abel, Adão, Eva, 

Ada, Sela e Lúcifer) são estáticos, completamente estáveis em suas posturas 

morais, visões de mundo e gostos; neles não há surpresa ou alteração de padrão. 

Caracterizam-se por apresentar certa estabilidade ontológica. Caim, ao contrário, é 

um ser em constante transformação (em ebulição emocional); um perpétuo vir a 

ser, o que vale dizer que Caim é incompleto, insatisfeito e vulnerável: um ser 

humano real ou, melhor dizendo, um ente histórico. Diferentemente de Caim, os 

seus interlocutores são estruturas cristalizadas, em absoluta harmonia consigo 

mesmas. Lúcifer, o desejo humano em sua febril busca por autonomia, visita Caim 

e, aos poucos, insinua a prioridade de seu ponto de vista em relação às demais 

estruturas: Abel (a devoção religiosa), Ada (a responsabilidade familiar), Adão-Eva 

(a sabedoria da experiência acumulada) e, principalmente, Javé (a gratuidade do 

amor). Essas estruturas, em harmonia entre si, revoltam a “consciência” de Caim – 

o seu self –, e Lúcifer vem instantaneamente em seu auxílio para lhe oferecer uma 

nova consciência. Nesse sentido, é notável como Byron, embora fosse um autor 
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romântico (ou, talvez, por ter sido um genuíno romântico), intuiu a anterioridade 

formativa ou geradora do desejo. Lúcifer é o desejo de Caim, racionalmente 

justificado enquanto prioridade do self (do eu) sobre as demais estruturas; na 

verdade, é ele quem forma o self de Caim, e mais precisamente o seu novo self. 

No entanto, ao contrário de Lúcifer, Caim é mais complexo e está dividido, 

uma vez que sente os aspectos benéficos das estruturas que o rodeiam. Ele as ama, 

mas é exatamente isso que Lúcifer pretende solapar, estimulando a desconfiança e 

a suspeita sobre tudo aquilo que não interessa à exclusiva afirmação de suas 

reivindicações. É importante frisar que não há aqui (e, obviamente, muito menos 

na obra de Byron) nenhum moralismo ou puritanismo embutido, muito pelo 

contrário. Caim somos todos, e a história é um sistema de desejos. Ao justificar 

racionalmente a legitimidade de sua independência suprema, é Lúcifer (o desejo 

humano) que cria todo um discurso moralista, e um leitor desatendo dará razão a 

Lúcifer, como de fato fizeram (e fazem) muitos leitores da peça. Para Byron, Lúcifer 

é o pai e a mãe dos moralismos humanos, em contraposição à gratuidade de um 

amor divinamente inspirado: 

Caim: Não amais nada mais, exceto a vós? 

Lúcifer: Não vos amais? 

Caim: Sim, mas amo mais as coisas enternecedoras, e isso é mais do que eu 

mesmo, porque eu as amo. 

Lúcifer: Vós as amais porque são belas. Como pareceu bela a maçã aos olhos de 

vossa mãe; mas, quando a beleza se for, também cessará o vosso amor, nada além 

de um apetite. 

(Ato II, cena II) 

Lúcifer é incapaz de compreender um amor que não seja um desejo de si, no 

sentido do desejo que deseja o seu próprio e insaciável vazio, num moto-contínuo 

infernal. Ao não conseguir minar por completo a validade do amor de Caim, ele 

busca, então, envenenar a fonte desse amor, ferindo o self de Caim ao suscitar uma 

diferença radical entre ele e as coisas que diz amar: 
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Lúcifer: E vosso irmão, enternece o vosso coração? 

Caim: Por que não deveria? 

Lúcifer: O vosso pai o ama muito – e o vosso Deus também. 

Caim: E eu também. 

Lúcifer: De fato, muito docilmente. 

(Ato II, cena II) 

É quase impossível não escutar, no Lúcifer de Byron, a voz interna do desejo 

subterrâneo1 a se insinuar sub-repticiamente (sobre todos nós) e a dizer o quanto 

Abel (ou outro) é melhor, é mais isso e mais aquilo, ao mesmo tempo em que cria o 

sentimento metafísico de inferioridade ontológica e, consequentemente, de uma 

inveja indomável. Nesse ponto, percebe-se o quanto a história da queda, como um 

todo, incluindo o primeiro cenário com Adão e Eva até o enredo final na história do 

Dilúvio, versa sobre o gradual e inexorável movimento do desejo humano em 

direção à autoafirmação absoluta de suas deformadas prioridades:2 

Lúcifer: É suficiente perceber que amam o seu irmão. Os sacrifícios dele são 

prontamente aceitos. 

Caim: Que seja! Mas por que falais disso? 

Lúcifer: Porque pensais sobre isso. 

(Ato II, cena II) 

A partir desse ponto, Caim não mais conterá as investidas de Lúcifer, cujos 

discursos enviesados denunciam a sua suposta “nulidade” diante dessas estruturas 

em harmonia. Caim se sente progressivamente excluído do “Paraíso”; num 

primeiro momento, por ação de um caprichoso e todo-poderoso Javé e, depois, por 

todos os demais. A sua revolta aumentará e inflamará o ressentimento, e a sua 

                                                             
1 No sentido atribuído por René Girard de um desejo absolutamente fascinado por aquilo 

que ele imagina ser a supremacia ontológica do rival. 
2 Na história de Adão e Eva, a serpente desempenha o exato papel de Lúcifer ao provocar a 

transgressão de Adão-Eva via uma emulação invejosa com Deus; o que aponta para uma 
primeira e fundante rivalidade: a rivalidade com o divino. Para uma notável análise da 
história bíblica da queda sob a perspectiva da mimese do desejo, ver a obra de Raymund 
Schwager, Banished from Eden: Original Sin and Evolutionary Theory in the Drama of 

Salvation (2006). 
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“sede de justiça” se tornará incontrolável.3 Ele verá, então, na injustiça de Abel 

contra os animais sacrificados a Javé, a justificativa moral para matar o irmão e se 

rebelar contra toda a estrutura que “o repele”, e na qual Abel harmoniosamente se 

encaixa. Caim se tornará um assassino, o primeiro homo necans:4 

Lúcifer: E, quanto a vós, recém-criados mortais, foram quais as bênçãos que 

recebestes [de Javé], neste vosso mundo tão limitado? 

Caim: Poucas; e algumas muito amargas. 

(Ato II, cena II) 

Nesse momento, o coração de Caim fica definitivamente amargurado, o 

rompimento é iminente e ele está pronto para a vingança; o ato criminoso se torna 

apenas uma questão de tempo: 

Ada: O nosso irmão está aqui. 

Caim: O vosso irmão, Abel. 

(Ato III, cena I) 

Logo em seguida, Caim mata Abel para carregar, então, os fardos de seu ato: 

a vergonha de ter sucumbido ao ódio, a necessidade psíquica de reparação e o 

exílio. No drama, Javé jamais aparece ou se manifesta, pois ele se encontra 

infinitamente distante, embora seja a referência central de tudo o que se passa. 

Todos se referem a ele, principalmente Lúcifer e Abel; no entanto, Javé permanece 

silencioso, manifestando-se por meio de seus mensageiros, inclusive no momento 

capital de indagar a Caim sobre o paradeiro de seu irmão. Quem o faz é um anjo, e 

não Javé. Logo em seguida, o mesmo anjo dirá algo formidável a Caim, cujas 

                                                             
3 O professor Luiz Felipe Pondé fez uma reflexão análoga ao analisar a relação entre 

Mozart e Salieri no capítulo “O Complexo de Salieri” (2014: 57). 
4 Creio que Lord Byron tenha feito em “Caim: Um Mistério” uma reflexão sobre as 

violentas irrupções revolucionárias e contrarrevolucionárias de sua época. A explícita 
oposição entre a revolta metafísica de Caim e a onipresente tradição de estruturas 
sagradas à sua volta fica demasiadamente evidente, nessa peça, para que não se faça 
uma correlação entre Revolução e Antigo Regime. No entanto, a intuição central de 
Byron superou em muito as particularidades de seu momento histórico. 
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implicações Freud poderia ter usado (caso tivesse lido Byron) e, assim, evitado um 

deslize fatal em sua promissora teoria: 

Anjo: O fratricídio engendrará parricídios5 – Mas que não se faça assim! – O vosso 

Senhor e meu Deus me ordenou que eu fizesse um sinal sobre Caim, para que ele 

possa partir em segurança: Quem matar Caim será vingado sete vezes. Levanta-te 

[Caim]! 

(Ato III, cena I) 

Ao matar o seu próximo – ou, metaforicamente, um irmão –, Caim inaugura 

a violenta reciprocidade humana, cuja dinâmica extrapola específicas relações 

familiares ou sociais. O fratricídio de Caim é fundante. Seus pais aprenderam a 

desejar, e ele a matar. Daqui em diante, será preciso fomentar a criação de 

estruturas de controle mais eficientes, para conter o contágio da violência iniciada 

por Caim. Será preciso legislar e impor punições rigorosas sobre aqueles que 

burlarem a lei (os transgressores serão vingados sete vezes e, logo depois, setenta 

vezes sete). No momento final da história, a suprema ironia da desventura de Caim 

se concretiza: apesar da revolta inicial de Caim contra os sacrifícios de Abel, uma 

estrutura sacrificial muito mais pesada e cruenta é então erigida, e como 

consequência direta de seu crime. Ele, outrora o luciferiano acusador da injustiça 

do sistema, será agora protegido por um sistema ainda mais violento e repressivo 

em suas interdições e retaliações. Nesse momento, vê-se um Caim abatido e 

derrotado pela vida, pela inexorabilidade de uma estrutura que ele julgou superar, 

mas que, de fato, o engoliu; e para ressurgir ainda mais monstruosa. Em sua 

impetuosidade ainda juvenil, Caim pensou que pudesse vencer (pela violência) o 

sagrado violento.6 

Em seu The Voice of the Tambaran [A Voz do Tambarão], já analisado neste 

capítulo, o antropólogo Donald Tuzin sublinha que os anciãos que integram o topo 

                                                             
5 “Tudo que está enterrado no complexo freudiano nada mais é que rivalidade entre 

irmãos” (ALISON, 2010: 127). 
6 Byron morreria em 1924, menos de três anos após a publicação de “Caim”, envolvido 

numa guerra no estrangeiro, entre gregos e turcos. Exilado e ideologicamente motivado, 
Byron seguiu os passos de Caim. 
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da elite ritual e consequentemente política dos arapesh demonstram, em geral, 

uma preocupação especial em “proteger a sua autoridade contra os jovens 

concorrentes mais vigorosos e combativos” (TUZIN, 1980: 306). Segundo Tuzin, os 

anciãos sabem que esses jovens são “suficientemente otimistas e impetuosos” para 

querer romper os laços de obediência com o seu vilarejo natal, em busca de glórias 

pessoais e de uma carreira heroica. Boa parte da violenta estrutura ritual montada 

em torno dessa cultura (e o mesmo acontece com muitas outras) visa justamente 

conter esse tipo de conflito intergeracional e, assim, evitar os seus inevitáveis 

efeitos, os quais são considerados extremamente deletérios. Os mais velhos sabem 

que os mais jovens, tão logo se sintam independentes, os acusarão de todos os 

crimes e injustiças, ao mesmo tempo em que alegarão absoluta pureza de caráter e 

melhor preparo físico e intelectual, mas apenas para, momentos depois, 

cometerem crimes ainda piores. Ocorrerá uma tragédia caso não tenham, a seu 

favor, o sólido anteparo das interdições e das contenções rituais controladas pelos 

anciãos. Isso não quer dizer que Tuzin admirasse a instituição do Tambarão; muito 

pelo contrário. No entanto, o que interessa aqui é notar a existência praticamente 

universal de uma instituição sumamente violenta cuja existência visa aplacar 

outras violências; uma instituição que reconhece a permanente validade do homo 

necans, especialmente quando aplicada às novas gerações em frenética busca por 

reconhecimento. 

O Tambarão sabe que Lúcifer está solto, e que, caso não seja constrangido a 

tempo, resultados devastadores advirão. Mas, por outro lado, sociedades 

absolutamente tradicionalistas, como a dos arapesh sob o regime do Tambarão, 

não garantem a anulação da violência do necans, mas apenas transferem-na para 

os mais fracos e débeis. O Caim de Byron percebeu, acertadamente, o quanto o seu 

irmão, Abel, derramava o sangue de inocentes para aplacar uma insaciável sede de 

sacrifícios, e o quanto tal prática era absolutamente injusta e cruel: 

Caim [Redarguindo Abel]: Para o prazer dele [de Javé]! Que prazer digno haveria 

nessas fumaças de carne e de sangue. À custa do balido de mães que ainda 

procuram por seus rebentos? Ou da aflição de pobres vítimas que ignoravam o 

sofrimento que receberiam sob a ação de facas piedosas? Abandonai tal prática! 
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Que esses registros de sangue não mais recebam a luz do sol nem envergonhem a 

criação! 

(Ato III, cena I) 

Nesse momento, Caim adota um impressionante (e louvável) discurso 

antissacrificial, mas apenas para, no instante seguinte, tornar-se ele mesmo o 

grande sacrificador; mas agora, diferentemente de seu irmão que sacrificava 

somente cordeiros, de um altar que exige vítimas humanas. Portanto, em grande 

medida, a revolta de Caim é justa, embora fragorosamente insuficiente para 

debelar aquilo contra o qual pretende lutar; muito porque é liderada por Lúcifer, 

ou seja, impulsionada por um desejo que se ressente de um rival, o que significa 

um desejo violento. Em outras palavras, Caim deseja romper com a tradição e 

seguir carreira solo. Afinal de contas, ele é ambicioso, inteligente e ousado. 

Portanto, teria plenas condições de montar o seu próprio sistema, de conquistar – 

para si – soberania ritual e política. É exatamente esse o passo mais temido pelos 

anciãos dos arapesh, no tocante aos jovens ambiciosos, corajosos e talentosos, os 

quais podem querer, a qualquer momento, derrubá-los para implantar as suas 

próprias soberanias. 

Em seu proveitoso artigo sobre a dinâmica dos conflitos guerreiros por trás 

da formação dos Estados, o antropólogo Robert S. Lewis ressalta a extrema 

relevância, durante a criação das relações de poder, da atuação de “indivíduos 

motivados, os quais criam para si carreiras políticas, ao convencerem parceiros, os 

quais igualmente procuram vantagens pessoais, de que compensará trabalharem 

juntos e mesmo os terem como líderes” (LEWIS, 1981: 206). Assim sendo, o 

problema do necans não se restringe às organizadas estruturas externas de 

violência: o Estado, o palácio, o templo, o tribunal, a polícia e todo o aparato 

institucional de coerções que possam historicamente existir. Para além dessas 

estruturas externas, existe uma estrutura interna muito mais universal: Lúcifer, na 

metáfora de Byron, mas que pode ser chamada, mais rigorosamente, de metafísica 

do desejo. O Tambarão está lá para controlar a todos; os mais ambiciosos e 

ousados desejarão criar, porém, o seu próprio Tambarão. Ao fazerem isso, e serem 

bem-sucedidos, haverá uma inevitável reprodução da instituição com a qual se 
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rompeu, e o mesmo modelo será replicado, embora com prováveis alterações e 

variações pessoais e contingenciais. A competição, a rivalidade e as guerras entre 

modelos externamente distintos, embora internamente idênticos, produzirá boa 

parte da matéria-prima do tecido histórico. Caim derrubará o sistema de Abel, mas 

apenas para reduplicá-lo em si mesmo, e assim sucessivamente: 

É pela atividade infinita das substituições, atenuações e transfigurações sutis, tanto 

quanto das inversões cheias de astúcia, que o sistema expiatório conseguiu se 

manter, chegando até nós, dominando ainda mais o nosso pensamento, fazendo-

nos crer em sua inexistência (GIRARD, 2009a: 171). 
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CAPÍTULO 11 

O  SAGRADO  E AS IDEIAS  

Em Exploring the Religious Life [Investigando a Vida Religiosa], o sociólogo 

da religião Rodney Stark opta por definir os conceitos centrais do universo 

religioso. Ele define o sobrenatural: “refere-se às forças ou entidades que estão 

além ou são externas à natureza e que podem suspender, alterar ou ignorar as 

forças físicas”; define as divindades: “seres ‘sobrenaturais’ que têm consciência e 

desejo”; e define a religião: “explicações relativas à existência, baseadas em 

suposições sobrenaturais que incluem afirmações sobre a composição do 

sobrenatural e sobre o significado fundamental das coisas” (STARK, 2004: 10-14). 

Stark defende uma rigorosa definição dos conceitos para que se possam utilizar 

“termos que sejam coerentes, mutuamente excludentes e teoricamente eficientes” 

(STARK, 2004: 20). Na verdade, esse esforço inicial pela formulação de definições 

tem, no livro de Stark, um alvo específico: o procedimento durkheimiano de ter 

igualado a “religião” ao “sagrado”, e, ao fazê-lo, não ter esclarecido os seus 

“significados”. É curioso notar que, após demonstrar tamanho zelo por definições 

categóricas, Stark não defina o “sagrado”. Tão logo é apresentado, o sagrado 

desaparece do cenário teórico do autor, e parece se instalar sorrateiramente no 

bojo de acadêmicas formulações sociológicas. Stark tampouco questiona se a sua 

definição de religião seria “coerente e teoricamente eficiente” para a intuição de 

Durkheim. 

É sempre muito difícil estabilizar definições seguras de “sagrado” e de 

“religião”, uma vez que são conceitos ligados a objetos, práticas, símbolos, entes e 

fenômenos demasiadamente extensos e variados, e cujos centros de gravidade 

apontam, quase sempre, para dimensões ilimitadamente profundas. Isso não 

representa a impossibilidade de fazer definições. O próprio Stark as faz muito bem 

para o propósito específico de suas investigações. Contudo, os significados que ele 

retira de suas definições são apropriados para intuições e metodologias 

específicas, e não para todo e qualquer estudo em religião. Ao se esforçar por 
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articular uma intuição diferente, creio que Durkheim teria dispensado boa parte 

das definições de Stark. Mas qual o sentido desta digressão? 

A aproximação deste trabalho ao sagrado e à religio não segue uma 

prioridade de definições. Muito embora tenham sido apresentadas definições 

enxutas,1 o que se pretende é descrever (histórica e antropologicamente) a atuação 

universal e incessante de uma matriz, o desejo metafísico, na criação de certas 

estruturas fundantes. Stark defende que as religiões sejam, “antes de tudo, um 

produto intelectual […] e que as ideias sejam o seu verdadeiro aspecto 

fundamental” (STARK, 2004: 16). Descontando-se a necessidade de fundamentar 

ou não o que Stark entenderia por “produto intelectual” e por ideias, um dos 

intuitos principais do longo argumento aqui proposto é justamente mostrar como, 

em geral, as ideias (sobretudo as ideias religiosas e as ideias políticas) derivam de 

sistemas de desejo, cuja universal atuação e contra-atuação criaram os hábitos, as 

rotinas, os mitos e os ritos humanos, os quais, por sua vez, emolduraram as ideias e 

os produtos intelectuais de homens e mulheres, fornecendo-lhes os necessários 

campos de referência. Não há ideia sem instituição e tampouco instituição sem 

ideia. Uma pergunta razoável a fazer seria, portanto: haveria uma base comum? É 

possível discerni-la? 

Em seu livro autobiográfico, Eric Voegelin relata como se viu obrigado a 

abandonar um longo e trabalhoso projeto intelectual ao descobrir que “não haveria 

ideias se antes não houvesse símbolos de experiências imediatas. Ademais, era 

impossível tratar como ‘ideias’ fenômenos como um ritual egípcio de coroação ou a 

recitação do Enuma Elish nas celebrações do ano-novo sumério […]; [seria preciso] 

recuperar as experiências em que as ideias têm a sua origem” (VOEGELIN, 2008: 

102-103). Ao elucidar esse ponto, Voegelin não quis afirmar a impossibilidade de 

                                                             
1 Religio significa um reino reverencial-devocional qualquer que esteja coletivamente 

associado a poderosos campos metafísicos. Esses campos têm que estar 
institucionalmente organizados e precisam ser simbolicamente dependentes de 
alteridades fundantes. 

 Sagrado significa um campo metafísico e coletivamente reverenciado, um centro para o 
qual convergem todos os desejos e do qual emana toda a violência, na estrita acepção 
girardiana desta definição. Tal definição aceita também o seu inverso: um centro para o 
qual convergem todas as esperanças e do qual emana todo o amor. Todavia, nesta 
segunda face, o sagrado passa a depender de uma transcendência absolutamente liberta 
de violências.   
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escrever uma “história das ideias”,2 mas sim a inadequação teórica em tratar as 

ideias como realidades fundantes, principalmente quando se estudam as 

instituições religiosas e políticas em contextos arcaicos. Muito antes que se 

organizassem certas ideias religiosas e políticas, Voegelin intuiu a existência de 

uma experiência de ordem, para a qual atribuiu um sinal fundante. Embora 

Voegelin estivesse no caminho certo, ao apostar na experiência fundante da ordem, 

ele jamais conseguiu superar o fascínio intelectual associado às simbologias do 

sagrado, e, embora percebesse a necessidade de desintelectualizar a experiência 

fundante da ordem, para poder percebê-la com acuidade, foi incapaz de sair da 

pureza do mundo das ideias para ir ao encontro do necans. Voegelin foi incapaz de 

“romper o véu” de seu ideal platônico e ver Caim matar o seu irmão. Como 

acontece à grande maioria dos filósofos, ele só se comprometia com as ideias e com 

os conceitos, mesmo quando afirmava o contrário: 

Para Voegelin, a crise [de ordem] era sempre e exclusivamente um fenômeno 

social, e a imunidade pessoal [do filósofo] era uma distinta possibilidade ou 

mesmo uma obrigação. O orgulho ao qual nos referimos neste contexto 

corresponde à indisposição ou incapacidade do filósofo de contemplar a 

possibilidade de que o seu pensamento seja um sintoma da própria doença que ele 

tão bem diagnosticou em seu meio social (ROSSBACH, 2007: 233). 

O Caim de Byron viu muito bem o mal social que afligia o seu mundo, sua 

hipocrisia e sua violência mascarada, e não hesitou em denunciá-los. Mas a sua 

denúncia era movida pelo orgulho. Este último aspecto não é uma ideia e 

tampouco uma instituição. Inflamado pelo orgulho do desejo de si (pelo orgulho de 

Lúcifer), Caim passou a invejar o seu irmão. Não há nenhuma grande ideia aqui, e 

muito menos uma instituição formada, mas sim apenas o movimento reativo e 

violento de um desejo que se percebe frustrado. Caim se vinga do irmão, matando-

o. A vingança de Caim cria a necessidade da primeira instituição: a interdição 

divina contra as vinganças de sangue. René Girard dirá que a vingança (o seu 

                                                             
2 Na época, ele escrevia a sua monumental História das Ideias Políticas. 
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controle racional e o desenvolvimento de seus métodos) foi a primeira grande 

instituição humana. 

Portanto, não são as ideias os elementos fundantes das instituições arcaicas, 

mas coisas muito mais básicas como a vingança e o medo. Caso fosse o contrário, a 

filosofia teria nascido antes da religião, mas, como todos sabem, tal inversão 

temporal não ocorreu na história. Contudo, e uma vez mais, isso não significa a 

impossibilidade de articular, por exemplo, uma história das ideias religiosas; esse 

seria um empreendimento maravilhoso, e o próprio Mircea Eliade compôs um 

projeto dessa magnitude. No entanto, não foi isso que se pretendeu aqui. Nesta 

segunda parte da dissertação, procurou-se cercar o sagrado e o seu portador 

exclusivo (o necans) por diversos lados, para que eles pudessem ser antropológica 

e historicamente delineados, e não filosófica ou sociologicamente definidos. No 

âmbito do sagrado, há muitas ideias em jogo, certamente; mas elas têm suas 

próprias histórias de desenvolvimento e profundas origens rituais, além de 

habitarem um anthropos estruturado pelo desejo, o que significa dizer que 

compreendem um ente em constante processo de vir a ser, em ininterrupto 

movimento de devir; logo, um animal que vive mais histórica do que idealmente as 

coisas. Portanto, em vez de se prender a uma ou duas definições do sagrado e usá-

las como ponto de partida para futuras análises, procurou-se fazer o contrário: 

chegar às definições após determinadas digressões históricas, antropológicas, 

literárias e mitológicas. No entanto, apesar do valor heurístico que certamente tem 

uma abordagem como essa, ela solicitará a justificação de um campo teórico, para 

que se torne academicamente válida, o que será feito no próximo capítulo, além de 

uma apresentação sintética de suas presentes conclusões, e isso será feito logo 

abaixo. 

Até o momento, foi possível perceber que o sagrado, na clave associada ao 

necans, compreende uma realidade que se manifesta, grosso modo, como um 

campo de força psíquico-social capaz de concentrar em si – de capturar e organizar 

em si – a soma desordenada de desejos aparentemente desarticulados. Nesse 

sentido, o sagrado é o criador da ordem humana; e, por conseguinte, da cultura 

humana. A sua manifestação indica a possibilidade mesma de uma humanidade 

historicamente situada. Talvez, em razão de uma incapacidade constitutiva para 
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intuir/criar campos sagrados, os hominídeos não puderam se tornar históricos e, 

ao falharem nessa fundamental tarefa, não puderam sobreviver diante de intensas 

irrupções de rivalidade que provavelmente os acometeram; violências que eles não 

tinham como controlar. Não havia um anjo a lhes ditar interdições sagradas para 

que pudessem regulamentar as matanças e, assim, criar sistemas de ordem ritual e 

mitologicamente constituídos. Esses sistemas recebem o nome genérico de 

“religião”. Nesse sentido, talvez seja possível dizer que o sagrado transfigurou o 

homo em humano. Todavia, isso não esgota o campo do sagrado, apenas revela a 

sua face antropologicamente discernível; e, por consequência, compreensível para 

a ciência. Portanto, torna-se agora possível a apresentação de uma lista contendo, 

sinteticamente, as características atribuídas ao sagrado do necans: 

• Campo máximo e mínimo de todas as metafísicas. 

• Supressor dos contágios – unificador dos desejos.  

• Supressor do caos – fundador da ordem. 

• Supressor de memórias – fundador da história. 

• Fonte permanente de expulsão – fonte permanente de inclusão. 

• Centro das transfigurações e organizador máximo das instituições. 

• Centro dos sacrifícios e organizador máximo das narrativas. 

• Centro semântico e organizador máximo dos valores. 

• Fundador da religião. 

• Fundador da cultura humana. 

Essas características compõem o sagrado, partes que constituem um corpo 

de múltiplos órgãos, os quais se articulam e formam uma unidade. De fato, 

semelhante a um corpo, o sagrado é uno e diverso. Ele também se reproduz, 

multiplica-se, embora com delineamentos variados, adaptando-se e ajustando-se 

às contingências e aos meios pelos quais circula. Por fim, ele nasce, desenvolve-se e 

definha em longos ou mesmo longuíssimos arcos temporais. Por vezes, parece 

morrer, mas apenas para renascer mais adiante, revigorado no seio de sua própria 

estrutura imortal: a metafísica do desejo, o desejo de ser. 
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PARTE III 

IMITATIO 

Noites passadas olhando suas roupas – 

as suas e as de Dickie – e sentindo os 

anéis de Dickie na palma das mãos, e 

passando os dedos sobre o couro de 

antílope da mala que ele comprara na 

Gucci […] Adorava possuir coisas, não 

montes delas, mas algumas escolhidas a 

dedo e das quais não se separava. Elas 

conferiam autoestima a um homem 

(HIGHSMITH, 2012: 251). 

 

Um membro antes desprezado do grupo 

torna-se o ídolo, e outro que foi ídolo 

perde todo seu prestígio; nos termos de 

nossa polaridade metafórica, isso 

significa que um bicho virou um deus e, 

reciprocamente, um deus virou um 

bicho. Subir é descer e descer é subir 

(GIRARD, 2010: 127-128). 



134 

CAPÍTULO 12 

O  ANIMAL METAFÍSICO  

Tom Ripley, o refinado e bem-sucedido psicopata dos romances policiais de 

Patricia Highsmith, é um contumaz devorador de identidades. Atormentado de 

forma ininterrupta por um incontrolável orgulho que o faz desprezar solene e 

constantemente o seu passado e a sua pessoa, como se vivesse um implacável 

inquisidor de si mesmo,1 Ripley se deixa fascinar pelo aparente mundo encantado 

dos playboys norte-americanos que transitam pela Europa. Formidável imitador, 

ele é capaz de representar distintas personalidades e dramatizar em praticamente 

qualquer situação. Tom Ripley conhece o belo, rico e extravagante Dickie, a quem 

deveria ajudar. No entanto, “Tom o invejou, numa devastadora mistura de inveja e 

pena de si mesmo” (HIGHSMITH, 2012: 55). No livro de Highsmith, o personagem 

Tom Ripley não visa apenas possuir as coisas de seu modelo máximo, Dickie 

Greenleaf, mas deseja ser Dickie e, assim, poder desfrutar, em plenitude, do 

glamoroso mundo social que esse modelo encarna. Desprovido de compaixão, 

gratidão e empatia pelo próximo, Tom Ripley assassina o amigo para, em seguida, 

roubar a identidade e o patrimônio de sua vítima. De mero falsário e vigarista 

comum, ele se torna um assassino em série, pronto para eliminar quem lhe obstrua 

os planos. No entanto, embora se comporte como um facínora e o crime seja o seu 

hábitat natural, Tom reivindica para si uma recorrente inocência, ou mesmo certa 

pureza de intenções: 

Odiava Dickie porque, de qualquer ângulo que olhasse a situação, seu fracasso não 

fora culpa sua, não se devia a nada que tivesse feito, e sim à enorme teimosia de 

Dickie. E à sua evidente grosseria! Oferecera a Dickie amizade, companheirismo e 

                                                             
1 “Em seus sonhos [e devaneios] solitários, o orgulho se vê como um, mas no fracasso ele 

se divide entre um ser desprezível e um observador que despreza. Ele se torna Outro 
para si próprio. O fracasso o obriga a tomar, contra si mesmo, o partido desse Outro que 
lhe revela o seu próprio nada” (GIRARD, 2011a: 82). 
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respeito, tudo o que tinha, e Dickie reagira com ingratidão e agora com hostilidade. 

Dickie estava simplesmente se livrando dele (HIGHSMITH, 2012: 102). 

No personagem de Tom, não há carência de inteligência, muito pelo 

contrário; o que se vê é a incessante autojustificação de um desejo que suprime 

obstáculos, a fim de alcançar os seus objetivos. Esse desejo violento forma a 

consciência de Tom Ripley. O problema dessa consciência não é tanto uma 

ausência de “consciência moral”, uma vez que ele reconhece, com incomparável 

argúcia, as imoralidades, os desvios e as fraquezas de terceiros. O que torna Tom 

um psicopata é a sua absoluta incapacidade para relaxar diante das adversidades 

que se contrapõem ao seu violento desejo. Ele vive a tirania de um desejo que não 

admite ser contrariado. O outro (o próximo) é sempre uma realidade hostil que, 

mais cedo ou mais tarde, precisará ser vencida, consumida e, provavelmente, 

descartada. Nesse universo psíquico altamente violento, o companheiro de hoje 

será o inimigo de amanhã, um adversário que será enganado, submetido ou 

eliminado. Portanto, trata-se de um ambiente psicológico privado de perdão e de 

mansidão; e, ao mesmo tempo, abarrotado de acusações e de retaliações. 

Os primeiros e os últimos parágrafos de O Talentoso Ripley retratam o 

personagem Tom Ripley envolvido numa perseguição: nos primeiros parágrafos 

alguém o segue para lhe trazer um benefício, embora ele pense se tratar de uma 

visita policial que o punirá por seus pequenos delitos como falsificador; nos 

últimos, dominado pela ansiedade, ele imagina a possibilidade de uma perseguição 

policial pelos assassinatos que cometeu, embora saiba que nada lhe acontecerá em 

breve e que poderá desfrutar de sua fortuna. No caso, há uma curiosa inversão: no 

início de sua carreira criminosa (antes de se tornar um assassino frio e calculista), 

Tom Ripley foge daquilo que acredita ser a sua justa punição; ao passo que no 

último parágrafo ele se dedica a visualizar a punição, fantasiando-a em seu encalço, 

embora saiba que dela escapou, ao menos momentaneamente. Assim sendo, no 

plano contingencial do enredo, a malícia mostra a sua capacidade de antecipar as 

possíveis ações da verdade e da justiça; no entanto, no plano mental (o que vale 

dizer no plano espiritual), a dinâmica se inverte e a verdade se exacerba 

continuamente. Essa é uma dinâmica que pressiona a vida interior, o mundo mais 
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propriamente psíquico. Portanto, a necessidade de reparação passa a ser 

vivamente imaginada, fugindo ao controle da razão e se tornando uma obsessão. 

Como Caim, Tom Ripley será um perpétuo fugitivo de sua consciência, das 

acusações e das perseguições que mentalmente antecipa, temendo a retribuição 

violenta de seus atos; o que o tornará, consequentemente, ainda mais 

atormentado, mentiroso e violento. A queda se torna completa: do desejo de ser à 

rivalidade, desta ao homicídio passional, e do último à instituição do assassinato 

calculado, agora orquestrado como mecanismo de segurança e de alívio psíquico. 

Desse modo, é possível vislumbrar (no caso de Tom Ripley) uma trajetória humana 

descendente: da promessa de humanidade à psicopatia homicida. 

Os esquimós – após matarem um urso – escondem os olhos do animal “para 

que não se descubra quem o matou” (LAMBERT, 2011: 64). Como ocorre em 

inúmeros outros casos, nota-se um deliberado esforço ritual para afastar qualquer 

possibilidade de retribuição violenta. “O choque sentido no ato de matar é 

posteriormente tratado; da culpa segue-se à reparação, da destruição à 

reconstrução” (BURKERT, 1983: 38). Após assassinar Dickie Greenleaf, Tom Ripley 

se apropria dos pertences pessoais do amigo e os esconde; ao mesmo tempo em 

que mantém conversas imaginárias e afetuosas com a vítima. Os ursos são 

sagrados para os esquimós; Dickie Greenleaf era uma espécie de ser sagrado para 

Tom Ripley. Isso não significa que existam muitas coisas em comum entre 

realidades tão distintas. No entanto, é possível vislumbrar um partilhado fundo 

antropológico, no qual se vislumbra a atuação dos mesmos mecanismos nas 

profundezas do drama humano. 

No cerimonialismo xamânico, envolvendo a caça e o sacrifício de ursos, uma 

prática que remonta ao paleolítico superior (RYAN, 1999), os caçadores esquimós 

se apropriam violentamente do ser do urso (do corpo, de seus atributos e de sua 

simbologia). Verifica-se um consumo quase integral de tudo o que se percebe que 

um urso é ao se apropriar de tudo o que ele tem. Come-se a carne, veste-se a pele, 

arrancam-se as garras e as presas para usá-las como ornamentos, imitam-se os 

gestos e os hábitos do animal, e retiram-se o crânio e os grandes ossos para 

depositá-los em altares ou enterrá-los. De fato, há uma total absorção do ser do 

urso; e isso também significa um completo aniquilamento. Assim sendo, e por 
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outro lado, nota-se uma explícita demonstração de reparação por parte desses 

caçadores, na qual se encena (se fantasia) a apropriação oposta: a de caçadores 

devorados e absorvidos pelo que imaginam ser os “espíritos” ou o “espírito” do 

grande urso: 

Entre os esquimós da Groenlândia, Joan Halifax nos informa que “todos os xamãs 

em iniciação são inevitavelmente devorados [simbolicamente] por um urso 

angakoque […] No final do período de provação do neófito, o urso angakoque os 

consome, engolindo-os por inteiro e, posteriormente, regurgitando-os osso por 

osso. O desmembrado xamã é então reajuntado e vestido em sua nova carne” 

(RYAN, 1999: 259). 

Percebe-se, nesse caso, uma necessidade psíquica de reparação, na qual os 

ursos devoram simbolicamente os caçadores para que estes possam expiar 

momentaneamente a sua culpa de matadores de ursos. A sistemática matança de 

ursos gera uma inevitável ansiedade sobre o grupo de caçadores, os quais são 

obrigados a encontrar meios de aliviá-la. Em decorrência disso, haverá um 

progressivo anseio de reparação que será mitológica e ritualmente estruturado: 

Todavia, isso sublinha o fato de que a ansiedade está envolvida em muitos rituais 

humanos, e alguém pode até ficar tentado a fazer [dessa ansiedade] a definição de 

ritual religioso. Em muitas línguas, os termos para “religião” implicam uma 

expressão de “temor”, incluindo o termo grego eusebía, ao passo que religio 

significa apenas “observância”. “O temor reverencial” já foi tido como o mais 

fundamental sentimento religioso. Qualquer alteração ou omissão no ritual 

religioso é passível de provocar uma sofrida ansiedade. Ao mesmo tempo, muitos 

rituais religiosos parecem, de forma intencional e artificial, produzir a atmosfera 

de temor (BURKERT, 1997: 50). 

Após matar Dickie, Tom cria uma espécie de mitologia pessoal entre ele e a 

sua vítima, um relacionamento imaginário e afetuoso com o morto, o qual é 

acompanhado de uma dedicada ritualística associada aos objetos e ao mundo da 

vítima. Em seu processo de apropriação violenta, Tom Ripley se veste com as 
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roupas e sapatos de Dickie Greenleaf,2 imitando os seus gestos e a sua fala, e isso se 

dá no momento em que é desmascarado pelo próprio Dickie, o qual, ao descobrir a 

explícita mimetização de Ripley, esfria a amizade entre ambos e começa a 

dispensá-lo: 

O terno servia nele. Repartiu o cabelo e colocou uma parte um pouco mais para o 

lado, como o cabelo de Dickie. “Marge, você precisa entender que eu não te amo”, 

disse na frente do espelho, imitando a voz de Dickie (HIGHSMITH, 2012: 80). 

Desconsiderando as óbvias sugestões acerca da homossexualidade de Tom 

Ripley, o mais importante, para este estudo, é perceber, para além de quaisquer 

preferências sexuais, o fascínio de Tom por Dickie. No caso da relação entre 

esquimós e ursos, essa dinâmica mimética não pode ser reproduzida na mesma 

intensidade (até o seu desdobramento mais trágico), já que sempre faltará aos 

ursos a contrapartida lançada pelo desejo humano: os ursos não desejam os 

esquimós. Todavia, a mitologia esquimó fingirá o contrário e “humanizará” o urso, 

um subterfúgio bastante comum para manter viva a suposta reciprocidade violenta 

entre os dois polos e, assim, não diminuir a importância metafísica do rival; melhor 

dizendo, um subterfúgio para não esfriar o desejo. 

Mesmo quando os seus possíveis algozes não estão lá para desmascará-lo e 

prendê-lo, Ripley os imagina e mentalmente os vence, após internalizar toda a 

angústia e a ansiedade de se ver acossado e ameaçado por um grande perigo. Há 

uma evidente semelhança com as reparações simbólico-rituais do mundo arcaico. 

Estimula-se ritualmente o perigo de retaliação e a decorrente reparação para 

poder aliviá-los psiquicamente. Nesse ponto, é preciso admitir que Freud estava 

certo ao intuir a existência de comportamentos obsessivos por trás das atividades 

rituais. No caso, nota-se uma tentativa de reparação que é continua e 

freneticamente repetida em padrões rítmicos e que é gerada por uma ansiedade 

incontrolável (FREUD, 1907). O problema com a teoria de Freud é o fato de ela não 

ter insistido, pelo menos não o suficiente, no forte mecanismo de sobrevivência 

                                                             
2 Esta é uma cena particularmente interessante na mais recente adaptação da obra para o 

cinema, com ótima direção de Anthony Minghella. 
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que está ligado a esse comportamento, e assim não ter percebido que se tratava de 

um estratagema humano, mesmo que inconsciente: lidar com a periculosidade e 

com os resíduos metafísicos do desejo (a periculosidade do sagrado) via reparação 

ritual. Como quase todo intelectual racionalista de sua época, mesmo que fosse um 

gênio, Freud só conseguia enxergar o fenômeno como patologia, como desvio do 

comportamento racional. 

Tom Ripley nunca soube o que desejar. “Pensou que o seu principal erro 

havia sido o de nunca ter se apegado a nada” (HIGHSMITH, 2012: 41). É Dickie 

Greenleaf e o mundo de Dickie que designarão para Tom o que é e o que não é 

desejável. No entanto, a história de Tom e Dickie em O Talentoso Ripley se insere no 

quadro literário dos bons romances policiais e seus dramas psicológicos. Não se 

trata de literatura com alcance universal (pelo menos, não do ponto de vista 

acadêmico). Haveria, na alta literatura dos grandes clássicos, exemplos 

semelhantes? 

Em 1961, o intelectual francês René Girard escreveu um longo ensaio de 

crítica literária, o qual foi posteriormente transformado em livro. O trabalho foi 

intitulado Mensonge Romantique et Vérité Romanesque [Mentira Romântica e 

Verdade Romanesca]. Girard elaborou, em linguagem acadêmica, uma intuição que 

tivera ao ler as obras de Proust: a natureza mimética do desejo e o seu 

direcionamento metafísico. Ele identificou que autores como Proust, Shakespeare, 

Cervantes, Flaubert, Dostoiévski, Stendhal, dentre outros, usavam em suas 

histórias, enredos e personagens as determinações e os resultados advindos de 

jogos miméticos. Por trás dos personagens (de suas identidades e características 

pessoais), havia uma rede de desejos que controlava a história, desde a origem até 

o desfecho. Após o lançamento desse trabalho seminal, René Girard e outros tantos 

autores, largamente influenciados por seu pensamento, aprofundaram a tese do 

desejo mimético como matriz do psiquismo humano (Bandera, Schwager, Serres, 

Dupuy, Gans, Oughourlian, McKenna, Hamerton-Kelly, Alison, Bailie, Johnsen, 

Vinolo, Castro Rocha et alii). A teoria se expandiu, e isso se deu junto a um 

crescimento agudo de suas aplicações e demonstrações. Assim sendo, dada a 

profusão da literatura hoje disponível, não se pretende fazer aqui mais uma 

exposição sintética e formal das três grandes teorias girardianas (encadeadas 
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entre si): a mimese triangular do desejo, o mecanismo vitimário do bode expiatório 

e a antropologia reconciliadora da Cruz. 

Atualmente, a literatura girardiana compreende milhares de textos entre 

livros, artigos e ensaios. Uma das grandes vantagens é a sua aplicabilidade quase 

universal. É possível fazer leituras girardianas nos campos da história, 

antropologia, teologia, sociologia, economia, psicologia, literatura etc.;3 e isso não 

ocorre em razão de um imenso aparato teórico, a partir do qual se construiria um 

completo sistema de pensamento, mas justamente o contrário. A teoria é mínima e 

assistêmica: não sabemos o que desejar e precisamos que os outros nos indiquem. 

Precisamos de modelos cujos desejos imitamos. Portanto, “entre o eu e os outros 

sempre se estabelece uma comparação” (GIRARD, 2011a: 71), cuja dinâmica tende 

à apropriação e, por conseguinte, à rivalidade. Girard percebeu que parte dos 

grandes nomes da literatura universal soubera ou intuíra essa máxima, e que seria 

exatamente esse o segredo a sustentar o valor universal de suas narrativas. Na 

obra desses autores, os personagens (inclusive os heróis) estavam todos 

enredados por inúmeros fluxos e refluxos de desejo, numa operação que sempre se 

processava segundo o(s) desejo(s) de terceiro(s). Nesse entendimento, o desejo 

funciona conforme sugestões apropriadas de muitos outros: da família, da 

sociedade, da relação com os amigos, com os mestres, com a literatura, com a moda 

etc. Isso ajuda a explicar por que os personagens desses grandes autores são tão 

deliciosamente humanos (vulneráveis, fracos e eternamente insatisfeitos), embora 

façam um esforço ora trágico, ora cômico (e ora heroico) para parecer o contrário. 

Identificamo-nos com eles, com seus dramas pessoais e sofrimentos; e aqui não 

importa a origem nacional, social ou cultural do leitor. De fato, há algo de universal 

nesse tipo de literatura: 

Para que um vaidoso deseje um objeto, basta convencê-lo de que esse objeto já é 

desejado por um terceiro a quem se agrega certo prestígio […] Na maioria dos 

desejos stendhalianos, o próprio mediador deseja o objeto, ou poderia desejá-lo: é 

esse mesmo desejo, real ou presumível, que torna esse objeto infinitamente 

                                                             
3 Em congressos e colóquios entre girardianos, ouvi estudiosos provenientes da física e da 

biologia que disseram poder aplicar o modelo central da teoria mimética em seus 
estudos, o que me deixou, num primeiro momento, bastante surpreso. 
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desejável aos olhos do sujeito. A mediação gera um segundo desejo inteiramente 

idêntico ao do mediador. Vale dizer que nos deparamos sempre com dois desejos 

concorrentes. O mediador não pode mais desempenhar o seu papel de modelo sem 

interpretar também, ou parecer interpretar, o papel de obstáculo. Tal qual a 

sentinela implacável do apólogo kafkiano, o modelo mostra a seu discípulo a porta 

do paraíso e proíbe-lhe o acesso num único e mesmo gesto (GIRARD, 2009c: 31). 

A gama de sentimentos que o narrador experimenta diante de seus ídolos 

sucessivos corresponde aos diversos aspectos de uma experiência religiosa onde o 

terror, o anátema e os tabus desempenhariam um papel crescente […] Com efeito, 

tudo é falso no desejo [quando é tomado em absoluto pelo metafísico], tudo é 

teatral e artificial, exceto a fome imensa de sagrado (GIRARD, 2009c: 103-105). 

A indissociável relação entre o desejo e o crescente volume de sugestões 

metafísicas que ele intui, copia e recria (num movimento que busca a sacralização 

do ser e das coisas) foi profundamente explorada pelo gênio literário de 

Dostoiévski. René Girard sempre foi um leitor atento do escritor russo. Muitos 

personagens dostoievskianos são paranoicos e instáveis, dotados de uma 

capacidade ímpar para frustrar os seus anseios mais caros, como se o desejo 

estivesse sempre à flor da pele, descontrolado e pronto a incitar a criação de 

obstáculos insuperáveis. Nesse universo, as coisas costumam dar errado, e não 

conforme o planejado. É na dor, no sofrimento, na perda e na derrota que se 

encontra uma saída, uma forma de redenção; e não na vitória e no sucesso. 

Portanto, trata-se de um universo tomado por pathos, pela dor de se perceber 

absolutamente vulnerável diante de um mundo enlouquecido, enredado por 

incontáveis relações entre rivais ensandecidos. Do ponto de vista do 

funcionamento do desejo, o universo dostoievskiano é, portanto, de um realismo 

brutal, uma vez que se dedica a retratar enredos e histórias dominados por aquilo 

que Girard chamou de mediação interna, na qual os rivais perdem, de forma 

gradativa, o interesse pelo objeto que disputam, ao mesmo tempo em que se 

deixam fascinar, de forma crescente, pelos obstáculos que colocam um para o 

outro (pela rivalidade entre eles); ou seja, passam a desejar aquilo que imaginam 

ser a suprema superioridade (leia-se a suprema violência) do outro. Por trás desse 

movimento, há uma indisfarçável fome de sagrado. De fato, Dostoiévski é um autor 
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que fala o tempo todo dos sagrados: do humano e do transcendente; o primeiro, 

absolutamente faminto de violência; o segundo, repleto de mansidão: 

O impulso em direção ao objeto é no fundo um impulso na direção de mediador; na 

mediação interna [quando os desejos começam a concorrer entre si], esse impulso 

é obstaculizado pelo próprio mediador (GIRARD, 2009c: 33). 

Quando Girard conceituou o movimento do orgulho prometeico do sapiens 

como uma irreversível marcha rumo à “metafísica do subterrâneo”, uma realidade 

na qual as mediações são sempre internas, ele se inspirou e fez alusão à obra 

Memórias do Subterrâneo de Dostoiévski. Nessa história, o autor dá voz a um 

personagem sem nome: o homem do subterrâneo. Na primeira metade do 

romance, esse homem, atormentado e doente, faz longas digressões sobre o que 

imagina ser a falácia da racionalidade moderna, com os seus falsos sonhos 

positivistas de pretender resolver o problema da tragédia humana por meio de 

vantagens racionalmente calculadas.4 Na segunda metade do livro, ele contará a 

sua história e o seu envolvimento com as pessoas que lhe cruzaram o caminho. É 

uma história dominada por dinâmicas sadomasoquistas,5 na qual não existe espaço 

para o mais ínfimo relaxamento do desejo (e das tensões provocadas por sua 

incessante frustração). Consequentemente, o psiquismo do subterrâneo vive em 

constante estado de paranoia. Ao passar pelo crivo de poderosas (e deformadas) 

lentes metafísicas, as mais tênues sugestões subjetivas exigirão elaborados planos 

de ação e estratégias definitivas. Nesse ambiente literalmente infernal, do ponto de 

                                                             
4 “Cumulem-no [o homem] de benesses, encham-no de aventuras, proporcionem-lhe uma 

satisfação econômica tal que não tenham mais nada a fazer senão dormir, comer melaço 
e procurar que a história universal não se interrompa; pois até assim, por ingratidão, por 
maldade, os homens cometerão infâmias. Atirarão fora o seu melaço e desejarão 
propositadamente absurdos capazes de leva-los à perdição, coisas insensatas e inúteis, 
só para acrescentar a essa prudência positiva um elemento destruidor fantástico […] No 
entanto, tenho a certeza única de que o homem não deixaria nunca de amar o verdadeiro 
sofrimento, a destruição e o caos. O sofrimento é a causa única da consciência” 
(DOSTOIÉVSKI, 1963: 682-685). 

5 “Ora os desprezava, ora os julgava superiores a mim. Era sempre eu quem baixava 
primeiro os olhos. Isto excitava-me até tornar-me louco […] Sentia um medo doentio de 
parecer ridículo e adorava servilmente a rotina naquilo que se referia às aparências” 
(DOSTOIÉVSKI, 1963: 690). 
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vista psíquico, a consciência se torna um perpétuo e servil veículo de vinganças 

frustradas, ressentimentos e pequenas maldades; torna-se, portanto, uma 

personagem subterrânea, como se fosse um espectro; uma personagem apagada e 

soterrada pela espessura sombria de seus próprios e mesquinhos desejos. 

Voltando ao livro de Patricia Highsmith, com o qual iniciamos este capítulo, 

o personagem de Tom Ripley é paranoico. O seu relacionamento com Dickie 

Greenleaf se caracteriza como um modelo exemplar de mediação interna: Tom 

disputa o ser de Dickie, mas não antes que este tenha sinalizado ao primeiro para 

que ele o deseje. Dickie é tão vaidoso quanto Tom. Ele quer ser visto como 

descolado, espirituoso e amado pelos caras descolados e ricos de seu mundo – 

quer ser visto como alguém que tem prestígio e carisma, embora dissimule com 

maestria o seu contínuo esforço por parecer desejável ao vestir a máscara do 

desapego (embora no luxo) e de uma fingida irreverência. Tom morde a isca 

metafísica de Dickie, mas apenas para, logo em seguida, se ver sumariamente 

rejeitado diante de suas apressadas pretensões. A disputa é de fato metafísica: 

prestígio, carisma e sofisticação. Tom atribui uma autossuficiência de ser em Dickie 

e, naturalmente, passa a desejar o mesmo para si. Esse movimento de apropriação, 

por parte do sujeito (Tom), será prontamente rejeitado por seu modelo ou 

mediador (Dickie). A partir desse ponto, Dickie afastará Tom de sua vida, 

aumentando ainda mais o desejo de Tom por ele (e pelo mundo dele). Essa disputa, 

embora essencialmente metafísica, se insere, não obstante, numa realidade de 

carne e osso, cujo resultado é o assassinato de um dos rivais. A luta pela hegemonia 

do mundo de Dickie é vencida por Tom, embora a morte do primeiro transforme-o 

numa personalidade ainda mais poderosa perante o segundo: Tom passa a cultuar 

Dickie, a lembrança dele e dos objetos que deixou, pois, afinal de contas, Dickie 

(agora um ente quase sagrado) fundou um novo cosmos para Tom: a vida que ele 

sempre quis. Entre esses dois gêmeos rivais, a vitória final não cabe a nenhum 

deles, mas à violência que se apoderou do desejo de ambos. 

Parte expressiva da literatura religiosa (judaica, budista, cristã, hindu, 

islâmica etc.) se dedica a combater o problema do desejo. “Não cobiçarás a casa do 

teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, 

nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo” 
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(Êxodo 20,17). A injunção para não cobiçar “coisa alguma que pertença a seu 

próximo” visa por um freio na metafísica do subterrâneo, ao procurar desfazer 

(melhor seria dizer atenuar) o fascínio, a competição e a rivalidade que o(s) 

outro(s) provoca(m). Enveredar-se pelos largos caminhos da metafísica do 

subterrâneo é a coisa mais fácil do mundo para o sapiens, e as religiões sempre 

souberam que o próximo inflama a cobiça, uma vez que o nosso desejo se inclinará 

naturalmente àquilo que o outro possui. Portanto, as religiões podem ser vistas, 

dentre outras coisas, como imensos sistemas de contenção do desejo e, 

consequentemente, da violência e da desordem internas; e isso se torna 

especialmente válido quando se observa a durabilidade histórica dos grandes 

sistemas religiosos comparados à transitoriedade dos arranjos meramente 

políticos. A diferença maior é o fato de o espectro político ser (por si só) incapaz de 

gerar doses suficientes de unanimidade catártica. Ele é mais racional e dependente 

das trocas negociadas, ou pelo menos deveria assim funcionar em condições 

normais.6 No entanto, a religião vence o desejo ao se valer das armas do próprio 

desejo. Ela cria unanimidade metafísica ao convergir desejos dispersos para um 

único e mesmo centro; eis o seu grande segredo. 

No sapiens, o desejo tende à apropriação e, ao operar dessa forma, tende ao 

conflito. Desde tempos imemoriais, o problema da ordem (o problema da resolução dos 

conflitos) está na base das estruturas religiosas. As religiões reconhecem que o sapiens e 

o necans são gêmeos, duplos da mesma semente metafísica do desejo. Nesse sentido, e 

em primeiríssimo lugar, foi preciso apaziguar as violências dentro dos grupos para que 

aquilo que se denomina como cultura ou sociedade humana fosse viável, em qualquer 

tempo e lugar. De forma bastante evidente, as religiões respondem por esse mecanismo 

de apaziguamento interno, e os mais antigos agrupamentos humanizados foram (muito 

provavelmente) aqueles que souberam organizar as primeiras e mais rudimentares 

estruturas religiosas. Obviamente, trata-se de um enunciado que não pode ser 

empiricamente comprovado, mas somente antropológica e historicamente deduzido. 

                                                             
6 Por isso mesmo, as ideologias totalitárias da modernidade têm a preocupação central de 

criar, no bojo de seus sistemas, narrativas e visões de cunho fortemente utópico-
messiânico, justamente com o intuito de extrair altas doses de unanimidade catártica 
entre incautos seguidores e, assim, poder substituir as religiões tradicionais. Para uma 
análise primorosa desse tipo de estratagema ver “Karl Marx e a Dialética da História”, na 
obra de Christopher Dawson Dinâmicas da História do Mundo (2010: 483-496). 
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CAPÍTULO 13 

FUNDAÇÃO PELA V ÍTIMA  

É fácil notar como as religiões são capazes de gerar poderosas 

unanimidades dentro de um grupo; menos fácil, no entanto, embora igualmente 

válido, seria perceber como determinadas unanimidades podem gerar religiões. 

Foi exatamente essa inversão de raciocínio que fez René Girard ao refletir sobre as 

possíveis origens da religião. Dessa forma, muito antes de haver uma religião 

qualquer, no sentido de uma estrutura institucionalmente estabelecida, é bastante 

provável que existissem agrupamentos de sapiens (também de hominídeos?) 

religiosamente coesos. As religiões foram nascendo em momentos diversos e ao 

longo de muitos ensaios; porém, antes de se consolidar dessa forma, como 

instituição e sistema, houve, certamente, o religioso. Nessa clave, o sentimento 

gregário de grupos coesos e fechados, os quais se reuniram a partir de experiências 

formadoras de unanimidade, foi provavelmente fundante. Muito antes de se 

desenvolver como sistema, e obviamente como doutrina, a religio atuou como 

dispensadora de catarses e arrefecedora de conflitos, o que a obrigou a gravitar em 

torno de um ente sagrado: 

O sacrifício faz convergirem as tendências agressivas para vítimas reais ou ideais, 

animadas ou inanimadas, mas sempre suscetíveis de não serem vingadas, sempre 

uniformemente neutras e estéreis no plano da vingança. O sacrifício oferece ao 

apetite de violência […] um alívio sem dúvida momentâneo [oferece catarse], 

embora indefinidamente renovável, cuja eficácia é tão sobejamente reconhecida 

que não podemos deixar de levá-lo em conta. O sacrifício impede o 

desenvolvimento dos germes de violência, auxiliando os homens a controlar os 

processos de vingança (GIRARD, 1998: 30-31). 

A teoria do mecanismo vitimário do bode expiatório, a formar a base das 

estruturas religiosas, é depreendida do entendimento de que o desejo, em sua 
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inexorável caminhada metafísica, tende à formação de unanimidades valorativas 

(morais, estéticas etc.); ou seja, de que ele é mimeticamente contagioso e, por essa 

razão, formador de multidões (ou de legiões, para usar uma terminologia mais 

religiosa) que passam a apreciar e/ou repudiar as mesmas coisas. No caso, o termo 

“multidões” não significa necessariamente um grande número de pessoas, mas sim 

“quase todas as pessoas” ou, mais especificamente, todas as pessoas menos uma. 

Mutuamente influenciados e influenciáveis, os indivíduos que formam uma 

comunidade de sapiens tenderão a desejar e sobrevalorizar as mesmas coisas, da 

mesma forma que tenderão, igualmente, a rejeitar e desvalorizar outras. A 

unanimidade violenta do desejo é uma via de mão dupla e se modela em 

agremiação tanto para incluir quanto para expulsar.1 Não poucas vezes, a dupla 

valência (positiva e negativa) do movimento em direção à unanimidade incidirá 

sobre o mesmo ente, embora em momentos distintos. Uma vez que a polarização 

do desejo violento for concluída, haverá fatalmente uma expulsão seguida de 

reunificação. “O bode expiatório designa simultaneamente a inocência das vítimas, 

a polarização coletiva que se efetua contra elas e a finalidade coletiva dessa 

polarização. Os perseguidores se fecham na lógica da representação persecutória e 

não poderão mais dela sair” (GIRARD, 2004: 55): 

A partir dessa atenção [gerada pela vítima] começamos a adquirir os primeiros 

estágios de um “centro sagrado”, a formação e manutenção daquele que representa 

os rudimentos de uma cultura propriamente humana. O processo deve ter se 

repetido milhares de vezes, em meio a milhares de crises, durante milhares de 

anos, mas, uma vez que o mecanismo de produção de unidade por meio da vítima 

se consagra, a humanidade, como a conhecemos, inicia a sua jornada. A repetição 

ritual que gradualmente evolui de tais cenas, com os brados rítmicos que as 

acompanham, pode muito bem ter sido a origem da linguagem (ALISON, 2011: 

396). 

                                                             
1 Uma das formas mais simples de se apurar a atuação do desejo humano, em sua 

constante formação de unanimidades violentas, ocorre ao se constatar os resultados 
mais ou menos deletérios ligados àquilo que costuma receber o nome de “fofoca”. A 
fofoca é um exemplo bastante ilustrativo, embora geralmente leve, de unanimidade 
negativa polarizada por contágio mimético. Por essa razão, a fofoca tende ao 
linchamento moral (uma forma de sacrifício), como todo ser humano prontamente 
reconhece. 
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Nesse momento, torna-se possível dizer que, ao ser capaz de identificar a 

diferença radical de um ente, ao ser contraposto à unanimidade que se forma em 

oposição e/ou em adoração a esse ente (o todos a favor de ou contra o um do 

fascínio idólatra ao linchamento coletivo, e vice-versa), o desejo mimeticamente 

modelado mostra possuir inclinação para capturar consciência de si. Na dinâmica 

de seu movimento rumo à criação de unanimidades metafísicas, ele se abre para a 

percepção da diferença do um (aquilo que se separa da unanimidade) perante a 

indiferenciação do resto (aquilo que se forma em unanimidade). Dessa forma, ao 

longo de suas incessantes triangulações, o desejo se destaca como agente capaz de 

promover diferenciações e fazer escolhas; isto é, o desejo se percebe como 

soberania (percebe-se como self). Todavia, é preciso ressaltar que esse é um 

processo do desejo mimético em suas modelações com o meio. Ele (o processo) só 

existe em suas relações com o meio (com os outros). No entanto, trata-se de uma 

dinâmica enviesada pela solidão de um movimento que usa o outro (na verdade, 

muitos outros) para a aferição de si; e isso se dá tanto do ponto de vista do 

indivíduo quanto das coletividades. É no contraste, no reflexo com o(s) outro(s), 

que o desejo descobre, no humano, a sua soberania, descobre-se como self. 

Creio que a cisão fundamental entre o um (o bode expiatório) e o grupo (os 

linchadores), posteriormente integrada e consolidada no seio das dinâmicas 

sociais, tenha provocado a entrada de decisivos raios de luz na inteligência humana 

ou proto-humana, durante a gestação do sistema cognitivo do sapiens. O 

reconhecimento da vítima como um ser diferente, em face de um desejo 

unanimemente estabelecido, significou os primeiros passos na autorreferência 

mais aguda do self humano. Antes de ser concretamente sacrificado, durante um 

ato real de linchamento, o sujeito, contra o qual se forma uma unanimidade hostil, 

já foi identificado como um ou como alteridade, dentro de um sistema qualquer de 

desejos. Essa alteridade, por sua vez, reflete, no próprio desejo, que ele existe 

enquanto algo distinto daquilo contra o qual se opõe. Contudo, é preciso esclarecer 

que não é o caso de se criar aqui uma derivação girardiana do cogito cartesiano, 

algo que se assemelhasse a uma fórmula do “desejo, logo existo”, pelo simples fato 

de ainda não haver um “eu desejo” por trás do desejar, mas justamente o contrário: 

a intensificação mimética do desejar é que forma a base para o surgimento do eu. 
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Ao ser metafisicamente conduzido para formas mais agudas de valoração unânime, 

o sistema de desejo provavelmente abriu as portas para a possibilidade do eu, da 

emergência (e da descoberta) do self. A capacidade de refletir a si mesmo (no outro 

e nos outros), uma realidade que está na base da consciência tipicamente humana, 

a qual é dotada de inteligência reflexiva, corresponde à realidade mais medular do 

funcionamento mimético do desejo. O reconhecimento da identidade radicalmente 

outra daquele que se tornou um (o provável bode expiatório de um grupo), diante 

de um sistema de desejo, deu ao agrupamento humano ou proto-humano o 

primeiro significado e o primeiro símbolo: o sagrado. 

 

x x x 

 

Após assassinar Dickie, Tom Ripley joga a vítima no fundo do mar, rumo ao 

esquecimento de seu crime. O homicídio precisou ser encoberto ou ocultado, para 

que, então, o assassino pudesse seguir em frente em sua nova vida. Mas a 

lembrança de Dickie permanece como paradigma fundante, e ela precisará ser 

cultuada, reverenciada e internalizada. Afinal de contas, foi da vítima (foi em razão 

de sua morte) que ocorreu a possibilidade de uma nova vida, muito mais plena e 

desejável. Portanto, após sacrificar o seu rival, Tom Ripley se reorganiza em outras 

bases e assume inteiramente a sua vocação: viver sobre o mundo de sua(s) 

vítima(s), o mundo de(os) Dickie(s) Greenleaf. 
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CAPÍTULO 14 

ASSÍRIOS SOMOS TODOS  

É possível identificar a reprodução do desejo mimético no funcionamento 

das instituições e das estruturas coletivas das sociedades humanas. Essa presença 

não se verifica somente nos substratos mais arcaicos; muito embora, nesse tipo de 

contexto, a visualização se torne mais fácil. 

Dinâmicas relacionadas à imitação, emulação, competição, guerras e trocas 

(de símbolos, de técnicas, de informações e de bens), entre esferas político-

religiosas mínimas ou seminais, as denominadas interações entre soberanias 

políticas congêneres [peer polities interactions], foram universalmente 

identificadas em recentes estudos sobre a formação e a integração dos sistemas 

simbólicos, políticos e linguísticos de base entre agrupamentos vizinhos 

(RENFREW; CHERRY, 2009b). Por trás de armações simbólicas semelhantes (de 

representação, de numeração e de valoração), as quais são compartilhadas dentro 

de uma região, foi possível identificar a presença de pequenas soberanias políticas 

que parecem se organizar espontaneamente. A associação natural entre os 

indivíduos humanos criaria esses pequenos e autônomos centros político-jurídicos 

de base, os quais podem ou não controlar pequenos territórios. Esses centros 

compreenderiam o mínimo denominador comum de uma soberania política. Para o 

caso deste estudo, é importante notar a existência de uma inequívoca relação 

mimética entre eles, como se cada um funcionasse como um ampliado self político, 

um verdadeiro e autônomo corpo social, portador de uma identidade social 

específica, a se relacionar e interagir com os corpos sociais igualmente soberanos 

dos vizinhos. Esse tipo de interação criaria, entre os participantes, redes simbólicas 

partilhadas, as quais dominariam determinada região. De fato, essas soberanias se 

veem enredadas em constantes modelações e sugestões recíprocas, e interagem 

freneticamente entre si, embora essa dinâmica esteja sempre circunscrita a 

determinado âmbito regional. Em geral, essas pequenas soberanias se equiparam 

em força e em escala, como se fossem contíguas células sociais que se 
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retroalimentassem para o crescimento (ou não) de todo o sistema. Uma vez que se 

modelam e se atualizam mutuamente o tempo todo, a dinâmica entre elas provoca 

uma progressiva integração regional das novidades e das mudanças. Portanto, a 

relação altamente mimética entre as soberanias tende a equalizar os seus sistemas, 

e isso significa dizer que se trata de uma relação que tende à formação de 

unanimidades simbólicas, morais, linguísticas, estéticas, numéricas etc. A 

consolidação de unanimidades dessa ordem, com suas respectivas estruturas e 

instituições, seria, portanto, aquilo que os arqueólogos denominam, grosso modo, 

por cultura: 

Dentro de determinada região contendo populações humanas, designaremos como 

“soberanias” as unidades sociais mais completamente organizadas (em termos de 

escala e complexidade organizacional). Presume-se que, ao se reconhecer uma 

dessas soberanias, serão encontradas outras soberanias vizinhas de escala e 

organização comparáveis […] Quando da ocorrência de uma significativa mudança 

organizacional, e em particular ao se verificar um aumento de complexidade, 

dentro de uma soberania, as outras soberanias circunscritas à mesma região 

sofrerão a mesma transformação, e mais ou menos no mesmo momento 

(RENFREW; CHERRY, 2009: 7). 

Portanto, percebe-se a existência de recorrentes contágios miméticos entre 

essas soberanias. Não se trata, todavia, de mero fluxo e acúmulo de informações na 

execução de um mecanismo cego, mas o que se vê é uma constante e deliberada 

emulação entre elas; ou seja, a presença de intencionalidades que se alimentam do 

que o outro, o próximo, tem a oferecer. 

O arqueólogo Colin Renfrew lista as três formas fundamentais de interação, 

entre soberanias políticas congêneres: 

• Competição (incluindo-se a beligerância e a emulação). 

• Arrastamento simbólico (incluindo-se a transmissão de inovações). 

• Fluxo aumentado nas trocas de [determinados] bens [e serviços]. 
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Do ponto de vista da teoria do desejo mimético, o primeiro item 

(competição, emulação e guerra) requer poucos acréscimos, uma vez que ele se 

encaixa perfeitamente na lógica do funcionamento-padrão do desejo humano: 

impulso mimético → aproximação → apropriação → comparação → emulação → 

conflito. Portanto, em geral, a guerra é um estado constante, até mesmo endêmico, 

nesse tipo de configuração política, como fica bem atestado nos estudos 

circunscritos a esse cenário político-institucional (Freidel, Chagnon, Keeley et alii). 

O segundo item, arrastamento simbólico [symbolic entrainment], também se 

encaixa sem maiores problemas no quadro da mimese do desejo: “Esse processo 

implica a tendência de adotar um desenvolvido sistema simbólico qualquer toda 

vez que este entra em contato com um sistema menos desenvolvido, mas com o 

qual não há relações conflituosas” (RENFREW; CHERRY, 2009b: 8). Nesse caso, o 

padrão se ajusta com exatidão àquilo que Girard chamou de mediação externa: 

quando o sujeito não se perde em rivalidades com o seu mediador, e vice-versa, 

pois se mimetiza(m) apenas o(s) objeto(s) designado(s). Esse tipo de mediação, 

felizmente bastante comum, é típico nas relações de aprendizado e nas trocas 

gerais de informação. Por exemplo, em geral, um aluno não estará interessado em 

se apropriar do ser de seu professor de francês ao aprender essa língua, uma vez 

que, dada à configuração mimética em questão, o desejo desse aluno tenderá a se 

focar exclusivamente na apropriação do objeto, o qual, por sua vez, será 

abertamente ofertado pelo professor. Nesse tipo de relação mimética, não há 

rivalidade entre sujeito e modelo, mas apenas a designação de objetos que são 

livremente ofertados e aceitados. No entanto, uma mudança da mediação externa 

para a interna pode ocorrer a qualquer momento, bastando, por exemplo, no caso 

de uma relação entre aluno e professor, que o aluno ameace ou insinue ameaçar a 

posição do professor (sua superioridade intelectual perante aquele tema, por 

exemplo). O aluno será sempre bem-vindo, desde que não se atreva a superar o seu 

mestre (ou saber mais do que ele).1 

                                                             
1 Não se trata de uma regra rígida, e muitas são as exceções. A teoria do desejo mimético 

não propõe um sistema fixo, mas apenas a constante e inevitável atuação de uma 
tendência antropologicamente real que pode operar tanto na direção da rivalidade 
quanto em seu contrário: no reconhecimento fraterno do valor do outro. A mimese do 
desejo não impede a ação da sabedoria, pelo contrário, uma vez que revela todo o poder 
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O terceiro item é apenas o resultado mais abrangente, do ponto de vista 

produtivo e econômico, do crescente volume de sugestões e interações miméticas 

entre as soberanias; num processo praticamente idêntico ao que acontece com os 

mercados. Os desejos convergirão para determinados produtos, bens e serviços, e, 

com isso, criarão modas; logo, o mercado irá buscar a ampliação e a especialização 

da oferta daquilo que está na moda. 

Dessa forma, as soberanias congêneres reproduzem, com exatidão, o 

funcionamento mimético do desejo, embora, no caso, expressem o funcionamento 

desse desejo no âmbito mais amplo das instituições políticas. Portanto, a mimese 

do desejo não se restringe às relações mais pontuais entre indivíduos, mas se 

estende para as instituições e para as derivações mais amplas, nas quais se incluem 

as soberanias como entidades de Estado: 

[A profusão] de pequenos estados da Grécia [antiga] surgiu ao mesmo tempo, como 

se reciprocamente fossem puxados uns pelos outros. O que eles compartilhavam 

eram os elementos comuns da civilização grega: linguagem, religião, história 

comum, instituições semelhantes, quase as mesmas práticas agrícolas e produtivas 

(RENFREW; CHERRY, 2009: 11). 

Nesse modelo explicativo, há um nítido destaque para a importância central 

das dinâmicas miméticas, alocadas num arcabouço comum de referências. Em 

outras palavras, poderia ser dito que as cidades gregas se desejavam mutuamente. 

Ao compartilharem um mesmo referencial de valores, cujas metafísicas apontavam 

para os mesmos objetos, práticas e situações desejáveis, as cidades procuravam se 

destacar ao superar outras cidades que integravam o mesmo universo, e que eram, 

ao mesmo tempo, modelos/rivais. Eis, resumido em um único parágrafo, o célebre 

espírito agonal da Grécia! É claro que se trata de um delineamento teórico 

                                                                                                                                                                                   
salvífico da última. Para um exemplo absolutamente paradigmático da ação da sabedoria 
na resolução dos conflitos miméticos, ver a história do julgamento que faz o rei Salomão 
das duas prostitutas que disputavam um recém-nascido (1 Reis 3,16-28). Para Robert 
Hamerton-Kelly, “a teoria [do desejo mimético] não afirma que todos os 
relacionamentos são constituídos de rivalidade, mas apenas que o são potencialmente, e 
que a cultura é estruturada com base na percepção desse potencial” (2012: 326). 
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esquemático. Por outro lado, creio que ele seja bastante útil para compreender 

certas dinâmicas formadoras. 

Da mesma forma que os seres humanos (enquanto indivíduos), as 

coletividades humanas (e suas instituições) também se organizam conforme o 

padrão de entidades regidas por comportamento mimético. Elas também desejam 

mimeticamente. De fato, não poderia ser diferente, uma vez que o humano (como 

animal social) não se realiza sem contrapartidas sociais. 

Ao discutir a composição e a relação entre as soberanias políticas 

congêneres no universo cultural maia, David Freidel sublinha: 

Na época da conquista [espanhola], o estado endêmico de guerra [entre as 

soberanias políticas mesoamericanas] não era evidentemente conflagrado como 

forma de conquista territorial, mas para o pleno exercício do butim e para a 

apreensão de escravos e de vítimas sacrificiais […] A condução da guerra, à época 

da conquista espanhola, compreendia uma atividade completamente legitimada e 

absolutamente integrada na hierarquia ritual [de sacrifícios humanos] e nos ciclos 

das festividades (2009: 95). 

Nesse contexto histórico específico do universo mesoamericano pré-

colombiano, havia uma clara cosmogonia dos sacrifícios humanos fundamentando 

boa parte das atividades guerreiras. No caso, as guerras estavam em função dos 

sacrifícios, uma vez que a estrutura ritual e mitológica dessas soberanias se 

mantinha e funcionava segundo o que se entendia como o serviço de 

indispensáveis exigências sacrificiais. As incursões guerreiras destinadas à 

apreensão de vítimas, as quais seriam imoladas em ritos e em festividades 

sacrificiais, dedicavam-se, sobretudo, à captura de indivíduos de alta estirpe 

(nobres) das soberanias rivais (e congêneres). Quanto mais nobre e socialmente 

importante fosse a vítima, maior seria o seu valor sacrificial (SCHELE, 1984). 

Portanto, havia uma claríssima relação entre valor sacrificial e status vinculado às 

vítimas. Do ponto de vista mito-ritual, presente em profusão na impressionante (e 

esteticamente belíssima) iconografia dos templos maias, a reprodução da ordem, o 

que vale dizer a manutenção das dinastias divinas, dependia diretamente dos 
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sacrifícios de sangue. A perpetuação e a transmissão do sagrado (e do divino que o 

habitava) se faziam por meio desses sacrifícios; ou seja, a fecundidade associada às 

elites governantes decorria de sua capacidade para consumir o sangue das elites 

rivais, principalmente aquelas perante as quais se agregava um alto prestígio. 

“Pessoas divinas se reproduziam mediante sacrifícios, e, uma vez que o 

agrupamento político se expressava na [manutenção] da [divina] dinastia real, a 

reprodução da ordem política também se fundamentava no sacrifício” (FREIDEL, 

2009: 96). 

Assim sendo, no caso específico do universo político-religioso maia, seria 

quase desnecessário dizer que a armadura teórica da mimese do desejo em sua 

clave apropriadora (e o seu inevitável corolário de reparações vitimárias) se ajusta 

com absoluta perfeição. O encaixe é tão perfeito que alguém poderia afirmar que a 

teoria foi feita para explicar, exclusivamente, o universo maia. Contudo, a teoria 

tem alcance universal e, de fato, continuará válida nos mais variados contextos. 

 

x x x 

 

Faz parte do conhecimento comum, pelo menos entre aqueles com certa 

familiaridade com a história, o fato de os assírios terem encarnado uma especial 

vocação para a beligerância, crueldade e despotismo diante de seus vizinhos. Em 

razão de sua proximidade com os territórios siríacos, principalmente com os 

reinos de Israel e de Judá, os assírios estão presentes nas narrativas bíblicas como 

temíveis conquistadores; e, realmente, foram responsáveis de forma direta pelo 

desaparecimento do reino de Israel. 

O rei assírio conhecido como Teglat-Falasar III, Tukulti-Apal-Esharra, em 

assírio (GALBIATI; ALETTI, 1991: 124), invadiu a Síria dos arameus e a Galileia e a 

Samaria dos israelitas em 734 AEC. Após a consolidação de sua vitória, ele 

desnacionalizou esses territórios (os vencidos eram erradicados de suas terras por 

meio de deportações em massa). No lugar da extinta elite governante nacional, a 

Assíria colocava os seus próprios governadores, os quais compreendiam uma 

burocracia militar proveniente dos centros monárquicos do poder assírio. Essa 

burocracia, subordinada aos desejos do monarca, passava a controlar as terras 
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conquistadas. Os reinos e territórios que eram poupados de sofrer tamanha 

violência se tornavam, não obstante, submissos tributários da Assíria, isto é, 

passavam à condição de Estados-clientes (como ocorreu aos reinos de Judá, Amom, 

Moab etc.). 

 

Figura 16 Gravura lítica retratando a cultura imperial e guerreira da monarquia assíria. No 
caso, a “metafísica do poder” se faz absolutamente presente 

(Fonte: Museu Britânico) 

Assim sendo, nota-se, com os Assírios, um passo à frente na organização do 

sagrado violento. Nesse contexto, desaparece o natural equilíbrio entre soberanias 

políticas congêneres, uma vez que os atores políticos regionais, os pequenos 

reinos, são esmagados por uma soberania que se sobressai em sua vocação 

internacional; ou seja, o equilíbrio mimético é rompido por um ator político que se 

impõe verticalmente sobre os demais, os quais são suprimidos ou submetidos pelo 

império. Da mesma forma que os pequenos reinos de Israel e de Judá, a Assíria 

também fora, durante muito tempo, um modesto reino com uma longa relação de 

vassalagem diante dos impérios mesopotâmicos mais antigos. No entanto, ao 

emular a potência imperial babilônica e mesopotâmica, a Assíria superou as 
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últimas, transformando-se num império ainda mais temível. Ao seguir o modelo 

imperial de seus poderosos vizinhos (ao mimetizá-los), a Assíria se transformou 

numa grande potência militar, organizada em torno de magníficos e sagrados 

centros urbanos, os quais abrigavam dinastias não menos sagradas: “O rei da 

Assíria era o shangu de Assur [a divindade], isto é, ao mesmo tempo sacerdote e 

administrador do deus nacional, cujo domínio devia ampliar” (GARELLI, 1982: 

107). 

Nesse ponto crítico, a ampliação política dos domínios estava visceralmente 

ligada às exigências do sagrado: os reis tinham o dever de alargar as fronteiras e 

submeter os povos, e esse dever era executado como compromisso religioso. O 

objetivo seria forçar (e ampliar) os referenciais sagrados que os reis 

representavam e/ou encarnavam. Acreditava-se, de fato, que as divindades 

precisavam alastrar os seus domínios via os seus máximos representantes: as 

dinastias sagradas. Portanto, submeter-se politicamente significava passar a 

reverenciar a(s) divindade(s) do conquistador (nem que fosse como simulacro); e 

algumas vezes essa obrigação era simbólica e concretamente exercida com mãos 

de ferro. Mesmo as nações aliadas e relativamente independentes, as quais se 

sujeitavam a tributos humilhantes destinados às tropas, aos palácios e aos templos 

assírios, eram por vezes estimuladas a oferecer, dentro de seus próprios templos, 

espaço para as estátuas, monumentos e oferendas das divindades vencedoras dos 

assírios.2 Nesse universo simbólico, a iconografia não era vista como mera 

representação de uma divindade ou de um governante (de um rei), mas a sua real e 

duplicada manifestação, embora em pedra ou em inscrição (HALLO, 1997; 

BAHRANI, 2003). É bem provável que a trágica história de Jerusalém e de seu 

templo se insira, em grande parte, numa indomável, constante e violenta revolta de 

sua população contra as práticas de imposição simbólica do sagrado violento. O 

próprio Teglat-Falasar III se notabilizou como perpétuo vingador das divindades 

assírias ao deportar divindades estrangeiras, como fez com as estátuas das 

divindades de Gaza (BEN-TOR, 2006: 9). É claro que esse tipo de imposição variava 

                                                             
2 A relação de humilhante subordinação (inclusive religiosa) dos reis dos Estados-clientes, 

diante do poder imperial assírio, é vivamente relatada na narrativa sobre o rei Acaz de 
Judá em suas tratativas com Teglat-Falasar, em 2 Reis 16. 
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conforme as circunstâncias, e nem sempre era adotado; não obstante, medidas 

extremas, as quais não poucas vezes foram meticulosamente exercidas pelos reis 

assírios, estavam sempre vinculadas à plena condução de um sacerdócio guerreiro, 

o qual se encarnava na pessoa do rei e em sua dinastia sagrada: 

Sedições contra a divindade e o rei acarretavam atos de rebelião. Se as partes 

subordinadas assimilavam ou não a ideologia oficial do Estado [assírio] era 

irrelevante, desde que um explícito consentimento dentro do teatro do escrutínio 

oficial caracterizasse o comportamento de um servo diante de seu senhor 

(HOLLOWAY, 2002: 108). 

Apresentar-se como servo significava se sujeitar à superioridade do 

conquistador e dos seus deuses.3 Portanto, no universo assírio, análogo ao caso dos 

maias, também havia uma dinâmica guerreira que funcionava segundo as 

exigências de um sagrado sedento de domínio. O universo assírio, como também o 

contexto maia, são aqui usados como exemplos especialmente ilustrativos dentre 

uma multiplicidade de casos históricos semelhantes. Nessa perspectiva, assírios e 

maias são modelos paradigmáticos inseridos numa pluralidade quase universal de 

atores políticos que operam segundo padrões mais ou menos iguais. Todavia, são 

grandes as diferenças específicas entre esses dois universos (o maia e o assírio), 

como sempre ocorre ao se lidar com a história. Mas, por outro lado, é possível 

notar, em ambas as realidades, e com total nitidez, a atuação de metafísicas 

altamente sacrificiais, cujo funcionamento se insinua desde os centros sagrados, os 

quais, por sua vez, se integram aos centros de poder. 

Do ponto de vista do estrito funcionamento do mecanismo sacrificial, a 

diferença maior, no caso dos assírios, parece ter sido uma progressiva e 

coordenada apropriação de ordem pragmática, e que foi conduzida pelo 
                                                             
3 Nesse sentido, de fato, o cativeiro babilônico dever ter acionado “um definitivo 

rompimento em direção ao monoteísmo” no seio do hebraísmo, uma vez que Javé fora 
derrotado pelas divindades estrangeiras da Babilônia: “O pressuposto de que o Deus de 
Israel é também o Deus da Babilônia, assim como o Deus de todos os povos, abriu uma 
[inédita] saída”. É claro que não se tratou de mero expediente psicológico para lidar com 
a derrota, mas de uma verdadeira reorientação do desejo coletivo para uma 
transcendência verdadeiramente universal, benéfica e repleta de paz (WILLIBALD, 
2009: 101-112). 
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agigantamento das instituições monárquicas (o Estado imperial e seus agentes). 

Esse processo significou a apropriação, por parte do Estado imperial, das 

prerrogativas do sagrado. Nessa configuração, o Estado imperial passou a 

“racionalizar” o sacrifício, segundo a lógica de suas necessidades internas, ou seja, 

ele passou a atuar conforme a justificativa de seus desejos enquanto grande 

sistema burocrático. Isso significou a sofisticação do mecanismo sacrificial do 

sagrado violento, e não o seu desaparecimento. Os assírios não capturavam 

nobrezas estrangeiras para sacrificá-las em rituais de renovação cósmica; no 

entanto, eles deportavam em massa os rebelados, empalavam e desmembravam os 

inimigos, escravizavam populações inteiras e caçavam cabeças para o 

engrandecimento de sua glória militar. Da mesma forma que os maias, o sentido 

mais fundamental da atividade guerreira era a possibilidade do butim (sobretudo o 

butim metafísico): a apropriação violenta das divindades, dos símbolos, dos bens 

de prestígio, das riquezas e do ser do inimigo, para a absoluta imposição da própria 

identidade conquistadora (ou apropriadora). Numa formulação mais simples, 

significa dizer que guerreavam para escravizar. 

As ininterruptas ondas de violência política que compõem a história de 

outros impérios e reinos do Crescente Fértil demonstram a natureza igualmente 

violenta de seus centros de poder, os quais se confundiam com as moradas do 

sagrado. No entanto, o mais importante para os propósitos centrais deste estudo é 

notar a universal atuação de uma violência mais subliminar e que atuava por baixo 

das violências políticas, controlando-as desde a base. Como se vê, assim como os 

homens, as divindades também eram violentas. Todavia, essa afirmação é 

insuficiente para uma fina compreensão da dinâmica mimética por trás do cenário 

aqui estudado. Para além das substâncias (homens, deuses e instituições), havia 

uma reciprocidade violenta que dominava praticamente toda a estrutura de 

pensamento: a lógica do “olho por olho” e do “dente por dente”. 

“Se um pedreiro edificou uma casa para um awilum, mas não fortificou o seu 

trabalho, e a casa que construiu caiu e matou o seu dono: esse pedreiro será morto. 

Se causou a morte do filho do dono da casa: matarão o filho do pedreiro. Se causou 

a morte de um escravo do dono da casa: ele dará ao dono da casa um escravo 

equivalente” (O CÓDIGO DE HAMURABI, 1976: 94). Nesses três pequenos 
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parágrafos, retirados do célebre Código de Hamurabi, nota-se um notável esforço 

jurídico para o estabelecimento de regras definidas que possam regulamentar a 

condução das retaliações. A natureza dessas regulamentações mostra, por si só, um 

ambiente mental totalmente condicionado à lógica das apropriações violentas. 

Nesse contexto, a justiça nada mais é que a regulamentação dos procedimentos de 

vingança. Portanto, pode-se afirmar que se trata de um ambiente social no qual a 

vingança é a forma habitual de reparar os danos. Assim sendo, o que se vê são 

universos psíquico-sociais imersos em infinitos enredamentos de reciprocidade 

violenta; mundos dominados pelo anseio de se apoderar de violências que possam 

vencer todas as demais; ou seja, o mundo da violência sagrada. 

Por motivos específicos que ainda são largamente desconhecidos, Elam se 

tornou uma das principais potências militares do Crescente Fértil durante o século 

XII AEC. Provavelmente, o poderio militar elamita foi o grande responsável pela 

derrubada do poder cassita na Mesopotâmia. Assim como os assírios, Elam 

também fora, ao longo de muitos séculos, um ator marginal diante dos grandes 

centros mesopotâmicos. Todavia, eles também souberam emular os seus mestres, 

e por vezes os superaram, mesmo que por períodos curtos. 

Um esplêndido bloco esculpido em diorito negro ostentando o Código de 

Hamurabi, o qual enfeitara, durante séculos, a praça do mercado central em Sippar, 

na Mesopotâmia (e que hoje enfeita os salões do Louvre), foi encontrado em Susa, 

no atual Irã, em 1901. Muito antes disso, essa pedra fora levada para Susa, por 

volta de 1160 AEC, pelo rei elamita Shutruk-Nahunte. Em suas extensivas 

pilhagens pelas cidades mesopotâmicas, esse rei elamita trouxe, em seu butim, 

outras peças importantes, dentre elas a igualmente magnífica estela do célebre rei 

Naram-Sin (hoje também disposta no Louvre, no mesmo salão onde se encontra o 

Código de Hamurabi). No entanto, para o caso deste estudo, a informação 

importante é o fato de Shutruk-Nahunte, o rei elamita que pilhou a Mesopotâmia, 

ter deliberadamente sequestrado e danificado essas e outras valiosíssimas peças 

de seu butim. Portanto, os elamitas também abduziram parte da iconografia 

sagrada dos povos conquistados. 
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Figura 17 Fotos do Código de Hamurabi e da Estela de Naram-Sin 
(Fonte: Art Resource, Museu do Louvre) 

Em seu excelente estudo sobre a iconografia mesopotâmica, a historiadora 

Zainab Bahrani diz o seguinte: 

A [recorrente] prática no Antigo Oriente de capturar e destruir imagens cúlticas, 

após o resultado das batalhas, está bem atestada nos próprios textos antigos, 

desde o terceiro milênio AEC; além de ser evidente no material arqueológico. 

Perder a imagem da divindade era compreendido como a perda de seus 

favorecimentos divinos, e esses favores não poderiam ser recuperados sem o 

retorno da estátua […] Portanto, as iconografias dos reis [e dos deuses] não eram 

roubadas e mutiladas em momentos de ensandecida barbárie. As estátuas e as 

imagens eram levadas ao cativeiro e [ritualmente] punidas como se fossem seres 

viventes, e isso ocorria em razão de uma complexa visão religioso-filosófica, na 

qual a representação era um verdadeiro substituto do real [o seu duplo], e não um 
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mero símbolo. [Portanto] ter o controle da imagem significava ter o controle da 

coisa em si (BAHRANI, 2003: 174-182). 

É preciso notar que a mentalidade desse universo se fundamentava no 

desejo de domínio. Ter controle sobre o outro, e sobre aquilo de que o outro 

necessita ou depende, compreendia a intenção de fundo dessas práticas. Nesse 

sentido, o psiquismo mesopotâmico pouco difere do psiquismo moderno, ou o de 

qualquer outra época. Ademais, o pensamento “mágico” ligado ao controle dos 

símbolos é igualmente universal, embora isso possa parecer absurdo num 

primeiro momento.4 No universo do Crescente Fértil, as representações dos reis e 

das divindades (as estelas, as estátuas, os monumentos e os entalhes) sofriam um 

intensivo tratamento ritual. Por sua vez, o rito visava infundir atribuições 

metafísicas ao objeto. “Ele [o objeto-representação] só se torna um substituto [um 

duplo] após uma transformação ritual” (BAHRANI, 2003: 133). É importante notar 

que o objeto cúltico e/ou reverencial (como, por exemplo, a estátua ou a estela de 

um deus ou de um rei) não exibia apenas uma imagem, mas existia, sobretudo, 

como narrativa ou como campo mito-ideológico. De certo modo, é possível afirmar 

que aquele bloco de pedra trabalhada abrigava, expressava e reificava um cosmos 

específico, ou um imaginário decisivo associado a um povo ou uma sociedade 

qualquer. Ao mutilar ou abduzir uma estátua, arruinava-se o campo narrativo e o 

sistema que ela presentificava: desarranjava-se o sistema de desejos por trás de 

sua imagem. Tal concepção é estranha a sociedades (como a nossa ocidental e 

moderna) em que as imagens e os nomes não gozam (por si só) de autoridade 

narrativa, muito embora essa proteção esteja progressivamente comprometida 

diante do franco avanço da era digital e de seu mundo virtual: 

                                                             
4 Bahrani faz uma justa e correta diferenciação entre a forma como os mesopotâmicos 

concebiam as representações (como duplos) e a forma como nós, ocidentais, as 
concebemos (como imagem). No entanto, na perspectiva mais profunda do desejo, essa 
diferenciação se atenua ao se perceber um comum anseio, entre mesopotâmicos e 
ocidentais, de controlar as narrativas e os sistemas que disparam respostas coletivas. A 
diferença maior, entre esses dois universos, seriam os meios e canais pelos quais as 
grandes narrativas e sistemas se consagram. Em ambos os universos, ameaçar os 
principais canais pelos quais as narrativas se expressam significa ameaçar a integridade 
das próprias narrativas e dos universos que sustentam. 
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Desde as origens, a cultura humana sempre foi útil e dinâmica. No entanto, já que a 

língua se encontra na raiz da cultura, o dinamismo desta está incorporado no 

poder da palavra, ao menos no trabalho e na guerra. Quanto mais primitivo o nível 

cultural, maior parece a importância que o homem confere aos nomes. Dar e 

conhecer os nomes parece encerrar, para os povos primitivos, um elemento de 

poder e controle sobre a coisa nomeada, e são rigorosamente análogos às formas 

simbólicas de ritual e arte, expressões similares do caráter dinâmico da cultura 

primitiva, como podemos ver com maior clareza nas pinturas rupestres do 

paleolítico superior, que exprimem o dinamismo da cultura primitiva com 

extraordinária força e proximidade (DAWSON, 2014: 120). 

A modernidade de nossos dias verá como uma tolice o fato de se associar a 

destruição ou mutilação de uma estátua ou de um inscrito com um proporcional ou 

equivalente dano à pessoa ou ao ente representado na estátua; no entanto, terá 

uma verdadeira obsessão pelo controle das imagens virtuais, e um decorrente 

horror diante de indevidas manipulações difamatórias e violações que essas 

imagens possam sofrer. Não se está dizendo que sejam realidades idênticas, mas 

análogas. Em ambos os casos, há uma preocupação com os efeitos provocados por 

um tipo de manipulação que visa apropriar-se de uma representação para debilitar 

(ou fortalecer) aquilo que a representação personifica. A questão central não se dá 

no nível do objeto (enquanto imagem), mas da narrativa que ele incorpora e de seu 

subliminar sistema de desejo. A imagem é apenas o veículo (a exteriorização) que 

expressa os atributos daquilo que a torna uma imagem específica. Uma vez mais, 

trata-se de uma guerra metafísica pelo controle dos desejos via manipulação de seu 

sistema formador. Ao mutilar e “matar” a estátua de um rei, imprimia-se, num 

vasto sistema de desejos compartilhados (via estátuas), a iminente vulnerabilidade 

de um adversário. Logo, o valor de sua vida era metafisicamente alterado via 

manipulação ritual. Os resultados poderiam ser devastadores, caso a operação 

metafísica contagiasse o sistema coletivo de desejo. Nesse sentido, a operação 

fundamental é a destruição do sistema formativo e não, necessariamente, a 

destruição física, uma vez que, na lógica do controle sobre o sistema dos desejos, 

um rei qualquer, enquanto pessoa de carne e osso, também é mera imagem; ou 

seja, uma substância biologicamente presente que se manifesta como somatória de 



163 

desejos compartilhados. Nesse caso, e de forma inequívoca, a representação surge 

como duplo daquilo que simboliza, e vice-versa. Além disso, talvez, a manipulação 

virtual das narrativas contemporâneas seja tão ou mais prestidigitadora (em sua 

capacidade de iludir para dominar) que os antigos procedimentos rituais do 

universo mesopotâmico. Num contexto grandemente dominado pela força de 

certos símbolos, o controle e a manipulação destes significará, ao menos em parte, 

o controle do real. 

Por outro lado, o mais importante é perceber a incontida ação de 

mecanismos violentos de reciprocidade. Há uma constante imitação e ampliação de 

certas práticas que visam obstruir o rival e suas bases de apoio. De fato, a lógica 

mais fundamental em jogo é a escravização do outro, e isso é mimetizado pelos 

participantes em geral. Por todos os meios, procura-se anular a existência do rival, 

ao se apagar, deformar e amputar as suas diversas representações, principalmente 

aquelas às quais se agrega maior prestígio. Uma vez mais, está-se diante de 

operações metafísicas repletas de sutilezas e de substituições, as quais visam 

aperfeiçoar prováveis ganhos sobre o(s) outro(s), mas que só podem ser 

alcançados em detrimento do(s) outro(s). Constata-se, portanto, a atuação de um 

modo de ser absolutamente sacrificial (na clave do sacrifício do outro), cuja difusão 

se estende por todas as nervuras e penetra em todas as concavidades do tecido 

social. Não se trata de violência cega ou de irracional brutalidade, mas de uma 

intencionalidade que só concebe um real benefício para si ao provocar um 

malefício no rival: uma vida por uma morte, um sucesso por um fracasso, e assim 

por diante. 

É importantíssimo perceber o orgulho, a inveja e a vingança como 

realidades psíquicas de base na arquitetura sacrificial do arcaico. A dinâmica do 

sacrifício do outro precisa desesperadamente de rivais. Na forma historicamente 

vivida pelo necans, a metafísica do desejo forja os seus rivais (e o faz de forma 

obsessiva), a fim de sustentar a sua própria estrutura. O rival precisa ser criado 

para que o mecanismo sacrificial seja mantido em pleno funcionamento, caso 

contrário o sistema de desejo entra em colapso, e o caos sobrevirá. “A rivalidade 

visa à própria divindade” (GIRARD, 1998: 181). Em meio aos maias, aos assírios, ou 

a todos os demais, o sacrifício do outro (de um outro ou de muitos outros 
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dependendo das circunstâncias) atua como parâmetro universal para a 

manutenção da ordem e o prosseguimento “normal” da vida, e isso ocorre sempre 

que a presença do arcaico (em sua clave de violento organizador e gestor de todas 

as violências) seja fundante e reinante. Novamente, arcaico não significa antigo, 

mas a forma como o sapiens/necans fundou os seus sistemas de ordem: 

[Todo sacrifício], humano e animal, deve ser interpretado à luz do desejo 

mimético, verdadeiro canibalismo do espírito humano, que sempre acaba tendo 

como objeto a violência outra, a violência do outro. O desejo mimético exacerbado 

deseja ao mesmo tempo destruir e absorver a violência encarnada do modelo-

obstáculo, sempre assimilada ao ser e à divindade [sempre metafísica] (GIRARD, 

1998: 347). 

Portanto, tanto no plano do indivíduo (de seu psiquismo) quanto no âmbito 

das coletividades humanas (de suas instituições), a mimese do desejo, sua 

tendência à apropriação e ao conflito, e a resolução sacrificial de suas violentas 

crises internas podem ser descritas como fundantes e universais. Nesse âmbito, o 

sagrado se revela como origem e como destino, um aparente paradoxo que pode 

ser resolvido ao perceber, no impulso do mimetismo humano, uma sede de ser (de 

plenitude do ser, de divino) e uma decorrente tendência a vitimizar o outro e nele 

se saciar (ao se vitimizar). O sagrado também é universal e fundante, uma 

realidade indissociável do desejo mimético e de sua incontornável vocação para se 

relacionar com metafísicas, para se direcionar ao plano do espírito, no qual o 

humano se realiza. 
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CAPÍTULO 15 

G IRARD E SEUS CRÍTICOS  

Em geral, as críticas que são feitas ao pensamento de René Girard, e seu 

decorrente corolário teórico, podem ser divididas, grosso modo, em dois grupos: 

(1) críticas equivocadas que interpretam erroneamente os argumentos e os 

encadeamentos da teoria, muito em razão de leituras insuficientes (ou mesmo 

deficientes), desatenção ou simples falta de cuidado com a sutileza dos raciocínios 

e o manuseio dos conceitos; e (2) as críticas que comportam questionamentos 

pertinentes às premissas e à forma como os argumentos são expostos, definidos e 

trabalhados. Além disso, em razão de uma inevitável orientação escatológica1 do 

pensamento girardiano (um desdobramento que a muitos escandaliza), talvez, 

fosse o caso de sugerir uma segunda divisão (uma subdivisão): (a) as críticas 

direcionadas aos fundamentos da teoria; e (b) aquelas direcionadas ao desfecho e 

às conclusões do longo argumento girardiano. 

Quando se discute a validade dos argumentos girardianos, o questionamento 

mais comum (e aqui serão analisadas somente as críticas provenientes de autores 

reconhecidamente qualificados) se volta para a universalidade ou não do mecanismo 

vitimário e o seu suposto valor fundante. Nesse ponto, já se nota um grave problema 

metodológico de fundamentação crítica. Boa parte desses autores designa René Girard 

como antropólogo ou sociólogo, e isso mostra tanto um desconhecimento sobre a 

trajetória intelectual do pensador francês quanto (e o que é muito mais grave) uma 

incompreensão sobre a estrutura de sua obra. Quase invariavelmente, esses autores 

                                                             
1 No sentido de uma urgente convocação da humanidade para que se reconcilie consigo 

mesma, a partir do exemplo de um modelo que funda um novo tempo e a possibilidade 
de uma nova cultura ao refundar a criação em outras bases (a Boa-Nova); para além do 
tempo da velha e homicida cultura humana, baseada no sacrifício do outro. Em outras 
palavras, a necessidade histórica do perdão para a sobrevivência do humano em outras 
bases. “Vem nos recordar da violência essencial da história: que os homens serão um dia 
capazes de destruir o mundo” (GIRARD, 2011e: 79). Sobre o aspecto específico da 
escatologia bíblica, Niewiadomski afirma que “a ideia segundo a qual a batalha entre o 
bem e o mal [a diferença entre a mentalidade vingativa e a prática do perdão] foi 
intensificada pelo próprio fato de a revelação (o apocalipse) ter ocorrido” 
(NIEWIADOMSKI, in HAMERTON-KELLY, 2007: 55). 
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se debruçam sobre as implicações teóricas arranjadas em A Violência e o Sagrado e se 

esquecem (ou fingem esquecer) do eixo central do pensamento girardiano disposto 

em Mentira Romântica e Verdade Romanesca; ou seja, esses críticos se propõem a 

discutir os problemas relativos ao mecanismo vitimário, mas evitam se envolver com 

a premissa que o fundamenta: a questão do desejo mimético. Isso fica claro na própria 

forma como tratam René Girard como antropólogo e não como crítico literário, que 

seria uma designação mais correta. O problema não são as designações em si, 

obviamente, e creio que Girard não atribua grande importância a esse tipo de 

confusão.2 No entanto, tal descompasso revela um expressivo desconhecimento sobre 

as etapas que ordenam o pensamento girardiano, e um preciso conhecimento dessas 

etapas é necessário para que não se cometam equívocos que poderiam ser facilmente 

evitados. Portanto, em primeiríssimo lugar, a antropologia de Girard não se 

fundamenta nas regras epistemológicas condicionadas à antropologia como ciência, 

mas é uma antropologia que se fundamenta na literatura. Girard faz um extensivo uso 

dos grandes autores da antropologia (Mauss, Franz Boas, Turner, Evans-Pritchard, 

Radcliffe-Brown, Malinowski et alii), mas ele os usa como subsídio para enriquecer as 

bases de uma intuição que foi originalmente percebida e concebida na literatura 

moderna, grega e bíblica. 

O problema é o fato de a antropologia (como ciência) não dispor de uma 

abrangente teoria do desejo, ao mesmo tempo em que dispõe de várias teorias do 

sacrifício. Nesse ponto, a disciplina da antropologia só consegue debater com 

Girard no âmbito exclusivo da organização ritual dos sacrifícios, deixando de lado o 

problema central da mimese conflituosa do desejo humano. Essa falta de inserção 

teórica no nível mais profundo e importante do pensamento girardiano levou 

muitos antropólogos, sociólogos e cientistas da religião a rotularem René Girard de 

reducionista, como se ele fosse um incorrigível funcionalista-reducionista. É claro 

que essas censuras foram matizadas e muitos lhe deram o crédito de ser bastante 

engenhoso e, por vezes, genial. Esse tipo de crítica tende a reprovar a exclusividade 

                                                             
2 É importante ressaltar que parte dessa confusão se deve aos editores de Girard, os quais 

o apresentam, muitas vezes, como antropólogo. Enquanto escrevia este capítulo, deparei 
com um artigo em revista sobre o megaempresário em TI e ex-aluno de René Girard 
Peter Thiel, no qual há uma breve referência à importância que teve René Girard na 
formação acadêmica de Thiel. Uma vez mais, René Girard é apresentado, no artigo, como 
“antropólogo”. Ver Fortune Magazine, 22 de setembro de 2014. 
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fundante que Girard atribui aos ritos de sacrifício, na organização das instituições 

humanas. Os críticos dizem que a antropologia não tem como confirmar tamanha 

redução. Ao ficarem presos no restrito universo epistemológico da antropologia, os 

críticos jamais discutem como Girard chegou a essa conclusão e atacam de forma 

sistemática aquilo que veem como uma redução inapropriada dentro de um vasto 

repertório de possibilidades: 

Jonathan Smith: Minha questão [para o Girard] é afinal de contas como se pode 

sublinhar com tanta ênfase uma versão [a versão vitimária de um mito] como 

distinta de todas as outras? […] Com base em que se prioriza [o mito vitimário 

sobre os demais]? 

René Girard: Não se prioriza. Não estou escolhendo um motivo em particular 

dentro de um vasto repertório folclórico. Meu pensamento se dá em bases 

absolutamente distintas. Estou pensando nos termos de um processo que gera as 

suas próprias estruturas [como um modelo genético]; e, caso eu esteja certo, esse 

processo [de fundo] nem sempre aparece diretamente como motivo [folclórico] 

num mito qualquer, ele apenas o gera (HAMERTON-KELLY, 1987: 130). 

 

Figura 18 Foto de René Girard 

(Fonte: Film 7) 
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Fica claro como Girard está pensando a partir de implicações geradas pelo 

desejo humano, e não segundo dados etnográficos colhidos e catalogados por 

cientistas de campo. Nesse caso, a antropologia não tem como alcançar a esfera 

teórica na qual Girard fundamenta o seu pensamento, e o que se vê é um grave 

problema de comunicação entre campos epistemológicos distintos. Um 

antropólogo ou um sociólogo sempre poderá adotar a tese do desejo mimético, 

mas, ao fazer isso, ele usará um arsenal fundamentado na literatura, e isso sempre 

acarreta perniciosos problemas institucionais. Portanto, as rivalidades geradas no 

seio dos desejos humanos também são duplicadas nas instituições acadêmicas e 

em suas respectivas disciplinas. Eis que, novamente, a mimese do desejo revela a 

sua universalidade! De fato, em razão de sua impecável lógica interna, uma vez que 

se adote a tese do desejo mimético, não haverá como desautorizar a validade do 

resto da teoria.   

René Girard: Pessoalmente, creio que esse seja um tipo de ritual [o ritual do 

potlatch] que não dá certo [ele não se encaixa direito nas categorias teóricas da 

antropologia]. Como vocês lidariam com o potlatch? 

Jonathan Smith: Resposta simples. “Girard, você me pegou”. Eu realmente não 

saberia como enquadrá-lo (HAMERTON-KELLY, 1987: 214). 

O erro é acreditar que Girard se enquadre no funcionalismo.3 Esse equívoco 

é cometido sempre que se negligencia a existência de um pensamento que intuiu 

uma rede de desejos por trás do mecanismo vitimário. De fato, segundo a teoria, o 

sistema expiatório organizou a cultura humana, tornando-a possível. No entanto, 

essa instituição vitimária (vista como sumamente precária) dependeu de uma 

realidade anterior: o desejo mimético, cuja atuação jamais pode ser descrita como 

funcional ou funcionalista. Ao contrário do mecanismo expiatório, o desejo não é 

uma instituição. “São as paixões que movem o mundo, por mais que isso desagrade 

ao racionalismo [e aos funcionalistas]” (GIRARD, 2011e: 48). É por esse motivo que 

Girard atribui aos autores trágicos certa vantagem antropológica sobre os demais: 
                                                             
3 Aldo Terrin é outro grande nome que comete o mesmo erro. “Creio que não é difícil ver 

como e quanto essas teses [as teses de Girard] convergem para o filão antropológico 
funcionalista” (TERRIN, 2004: 96). 
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os trágicos sabiam que, no fundo, reina o caos nas relações humanas, e que as 

instituições são meros e precários atenuantes diante da avassaladora força das 

paixões humanas: 

“Acreditamos” na razão, como antigamente se acreditava nos deuses: a formidável 

ingenuidade de Auguste Comte é um claro sintoma disso. O positivismo é essencial 

para compreender nosso atraso na decifração dos sinais dos tempos (GIRARD, 

2011e: 197). 

Dessa forma, por mais que se tente, não há como enquadrar o pensamento 

de René Girard nos parâmetros do funcionalismo e, tampouco, do estruturalismo, 

muito embora seja um pensamento que partilhe de apreciações que podem 

convergir tanto para o funcionalismo quanto para o estruturalismo. Como bem 

disse Catherine Bell, Girard é um “tremendo rebelde” (BELL, 1997: 15). Portanto, 

uma crítica eficiente aos argumentos de Girard teria que seguir outros rumos; teria 

que, necessariamente, se dirigir à validade ou não da mimese do desejo, vista como 

realidade criadora e impulsionadora do self. A tentativa já foi feita, mas, por 

enquanto, sem grande êxito.4 Isso não quer dizer que o seu pensamento seja imune 

às críticas, e de fato o próprio Girard admitiu alguns deslizes conceituais e 

metodológicos em sua obra: 

Burkert: Podemos falar de comportamento humano em três níveis: ritual, 

mitológico e histórico. É provável que exista um padrão subjacente e comum a 

todos eles – no caso, algo como uma irrupção de violência coletiva. Em A Violência 

e o Sagrado, você discorre sobre o nível mito-ritual, mas você não trata do nível 

histórico [com o mesmo cuidado]. 

Girard: Sim, é verdade, nesse livro de fato misturei demais o campo ritual com o 

campo da história (HAMERTON-KELLY, 1987: 179). 

                                                             
4 Robert Hamerton-Kelly expõe como Pieter Tijmes tentou matizar a força fundante do 

desejo mimético com mais duas realidades fundadoras: amor e aprendizado. No entanto, 
tal procedimento reforça ainda mais a autoridade fundante do desejo, uma vez que 
“aprendizado e amor são formas de desejo” (HAMERTON-KELLY, 2012: 325-326). 
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Realmente, quando se lê A Violência e o Sagrado, tem-se, muitas vezes, a 

impressão de que, ao falar dos mitos dionisíacos ou ao discorrer sobre a tragédia 

de Édipo, Girard está tratando de realidades históricas, como se fossem conteúdos 

históricos. Esse trânsito, por vezes excessivamente livre, entre conteúdos literários 

e históricos é característico do pensamento girardiano; e isso se deve à natureza 

do seu objeto: o desejo. Na perspectiva do desejo, história e literatura são 

realidades praticamente idênticas, e aqui tanto faz se o que se tem é boa ou má 

literatura; ou, por outro lado, a história dos grandes movimentos sociopolíticos ou 

a história do cotidiano. Por trás da história e da literatura há sempre o humano, e a 

teoria mimética do desejo é uma teoria do humano. No entanto, a crítica continua 

pertinente, e creio que Girard tenha corrigido, em parte, essa excessiva mistura em 

O Bode Expiatório, no qual, de forma explícita e formal, ele se vale de 

“documentação histórica” para apontar a atuação do mesmo mecanismo que ele 

inferira nos mitos e nas tragédias gregas: 

Meus críticos me acusam de passar perpetuamente da representação de uma coisa 

para a realidade da coisa representada. Os leitores que seguiram o que precede 

com um pouco de atenção devem compreender, doravante, que não mereço tal 

reprovação ou, se a mereço, todos nós igualmente a merecemos quando 

postulamos a realidade das vítimas por trás dos textos quase mitológicos dos 

perseguidores medievais (GIRARD, 2004: 77). 

Há uma profunda ironia aqui. Girard está dizendo que a diferença maior 

entre um mito e um documento histórico é a capacidade que o leitor tem de 

enxergar ou não a perseguição vinculada ao texto. A história surge quando o leitor 

percebe o engodo por trás de um texto que se organiza para justificar (acima de 

qualquer suspeita) uma perseguição. Nesse sentido, a história está no mito e vice-

versa. Não é a narrativa em si que define se aquilo é mito ou história, mas a 

hermenêutica a ela aplicada. Isso não significa um vale-tudo classificatório, mas a 

necessidade de colocar em destaque a intencionalidade por trás dos textos, de 

qualquer texto. Portanto, mais importante do que definir se um texto é mito ou 

história, é saber se ele está sendo lido mitológica ou historicamente. É a 



171 

perspectiva sobre um texto que revelará a sua face mítica ou histórica.5 Dessa 

forma, creio que a crítica de Burkert continue pertinente, embora se revele 

acessória no contexto específico do pensamento de Girard. 

Para além das críticas mais formais ao pensamento girardiano 

(fundamentadas ou não) há uma boa parcela de censura que não se direciona à 

estrutura do pensamento em si, mas ao seu desfecho, às conclusões que alcança ao 

levar o movimento da teoria às últimas consequências. Girard gozou de 

considerável prestígio acadêmico até lançar, em 1978, o seu mais lido e 

controverso trabalho, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo; uma obra que 

provocou um razoável impacto sobre o público em geral, mas que, por outro lado, 

esvaziou o prestígio de Girard perante parte do universo acadêmico. 

Em primeiro lugar, e num momento em que poucos faziam isso, o livro teve 

o mérito de expor a imperiosa necessidade de situar a religião (ou as religiões) de 

volta ao centro dos debates públicos e acadêmicos. Hoje isso é uma evidência 

incontornável, embora ainda não o fosse em 1978.6 Logo de início, Girard chama a 

atenção para o fato de estarem, nas religiões e no religioso, as chaves para 

compreender os grandes dramas humanos; e faz um alerta ao dizer que o Ocidente 

se esqueceu de tamanha verdade, um esquecimento que cobrará um alto preço. 

Não será preciso oferecer muitos argumentos para provar a exatidão da análise de 

Girard, quase profética; principalmente após os eventos do 11 de Setembro de 

2001. No entanto, o problema maior com a obra não se vinculou a um mero 

compromisso com os estudos em religião, obviamente, mas em razão de uma 

aberta defesa da ortodoxia cristã que ela encetava. Para Girard, a narrativa da 

                                                             
5 “Tudo o que digo sobre a mitologia pareceria evidente, até demasiado evidente, caso se 

tratasse de um documento batizado como ‘histórico’. Se meus leitores ainda não estão 
convencidos, vou logo em seguida convencê-los por meio de uma experiência muito 
simples. Vou maquiar grosseiramente a história de Édipo; vou lhe retirar a sua veste 
grega para vesti-lo à moda ocidental. O mito vai descer, deste modo, de um a dois pontos 
na escala social. Não determino nem o lugar nem a data do acontecimento suposto. A boa 
vontade do leitor fará o restante. Ela situará automaticamente o meu relato em algum 
lugar no mundo cristão entre o século XII e o século XIX; não será preciso mais nada para 
desencadear, como uma espécie de mola, a operação que ninguém sonha jamais fazer 
sobre um mito, por tanto tempo quanto possamos nele reconhecer precisamente aquilo 
que chamamos de mito” (GIRARD, 2004: 41). Nesse trecho é possível apreciar o melhor 
de Girard: fina ironia e assombrosa capacidade de esclarecimento. 

6 Esse ambiente mental começou a ser alterado no ano seguinte, em 1979, com a 
Revolução Islâmica no Irã encabeçada por Khomeini. 
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Paixão de Jesus revelou, de forma definitiva e para toda a humanidade, o 

mecanismo vitimário por trás das culturas humanas. Para ele, o modo deliberado 

como o mecanismo expiatório foi denunciado nas palavras, gestos, obras e, 

principalmente, na Paixão, junto a uma total e completa renúncia em se valer dos 

mesmos meios violentos, só poderia indicar uma coisa: a real e presente divindade 

transcendente na consciência (e no desejo) de Jesus de Nazaré. É importante 

observar que essa intuição (o Cristo como modelo metafísico para a humanidade) 

já estava presente desde o primeiro trabalho de Girard, em Mentira Romântica e 

Verdade Romanesca, e creio que ele tenha apreendido esse símbolo de 

Dostoiévski.7 A grande diferença é que, até então, eram meras sugestões, e não 

uma formal e categórica articulação da ideia. 

Desconsiderando-se, por enquanto, os evidentes benefícios que a cristologia 

de Girard trouxe para os mais diversos estudos em teologia, o fato é que Girard 

recebeu um bombardeio reprobatório dos cientistas sociais. O problema nunca foi 

o fato de Girard ser ao mesmo tempo cristão e um renomado intelectual, é claro. A 

controvérsia se deu em razão de seus sistemáticos esforços em defesa de uma 

antropologia fundamentada na revelação da Cruz. Girard começou a usar a ciência 

(as suas ferramentas epistemológicas e metodológicas) na confirmação dos 

dogmas cristãos. Como o próprio Girard previra, esse passo abriu as comportas das 

paixões ideológicas e, inevitavelmente, ele se viu diante de severas críticas. A 

indignada reação de parte do público indicou que ele dera um passo por demais 

ousado, e um inevitável escândalo no interior das expectativas dos desejos 

acadêmicos sobreveio. O interessante é notar que, exatamente nesse período, 

Girard começou a trabalhar, em profundidade, o conceito bíblico de “escândalo” e a 

sua relação com os grandes dramas humanos, e isso se deu ao longo de suas 

pesquisas biblicamente orientadas, as quais passaram, então, a dominar a sua 

carreira. 

                                                             
7 “Quando escrevi o último capítulo de meu primeiro livro [Mentira Romântica e Verdade 

Romanesca], eu tinha uma vaga ideia do que faria, mas, à medida que o capítulo foi 
tomando forma, percebi que usara minha própria experiência. Eu estivera 
particularmente atraído pelos elementos cristãos, por exemplo, a jornada final de 
Stiepan Verkhovensky e sua guinada para o Evangelho antes de sua morte. Começara a 
ler os Evangelhos e o resto da Bíblia. Tornara-me um cristão” (GIRARD, “The 
Anthropology of the Cross”, p. 285, apud ROSSBACH, in HAMERTON-KELLY, 2007: 237). 
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Portanto, é possível afirmar que, a partir de 1978, houve uma expressiva 

ruptura na carreira intelectual de René Girard. Todavia, essa profunda inflexão não 

foi causada por qualquer alteração radical em seu pensamento, mas em razão de 

uma explícita e total fidelidade aos seus pressupostos. O resultado foi variado, mas 

nunca neutro: desagradou a muitos, ao mesmo tempo em que agradou a tantos 

outros. 
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CAPÍTULO 16 

EM DEFESA DAS H IPÓTESES  

Em posse de uma eficiente e abrangente teoria capaz de articular fatos 

históricos e realidades antropológicas e literárias, para um entendimento mais 

amplo do humano, tornou-se possível, para este estudo, expor e defender 

formalmente as suas hipóteses. A necessidade de fundamentação histórica, 

antropológica e literária se deu em razão do grande alcance da hipótese central, e 

não haveria como defender adequadamente a sua universalidade, caso as suas 

dinâmicas não fossem expostas em campos diversos. 

O desafio maior seria, agora, separar as camadas da hipótese central e (ao 

adotar tal procedimento) perceber hipóteses menores, todas integradas no mesmo 

campo. No caso, a imagem da estrutura de uma cebola seria bastante ilustrativa: as 

camadas (as hipóteses) se articulariam sucessivamente e seria na relação entre 

elas (em seu conjunto enquanto estrutura) que se perceberia(m) a(s) 

substância(s). Nesse sentido, a substância já está dada nas camadas, e em cada 

fragmento dela, ao mesmo tempo em que a estrutura reflete a natureza da própria 

substância. “Toda pessoa ou substância é como um pequeno mundo exprimindo o 

grande” (LEIBNIZ, 2004: 34). Essa articulação indissociável entre estrutura e 

substância produz infinidades duplicadas, todas semelhantes entre si, embora 

nunca idênticas e, portanto, portadoras de identidades únicas. O reflexo da 

estrutura na substância, e vice-versa, subentende a constante e ininterrupta 

ampliação de uma matriz cujo crescimento reproduz, ao mesmo tempo, 

semelhança e diferença; ou seja, subentende um movimento (uma história de 

formação). Nesse sentido, trata-se de propor a atuação de uma realidade histórica, 

mas não no sentido vulgar de uma realidade inserida no tempo, mas na acepção 

filosoficamente muito mais profunda de uma realidade cuja dinâmica interna 

“produz” tempo e contingência, ao refletir a si mesma num movimento que cria 

diferença na semelhança. 
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Na história da filosofia, e de certo modo na história das ideias, Agostinho de 

Hipona (Santo Agostinho) foi o primeiro a perceber o tempo como movimento da 

consciência: “É em ti, espírito, que meço o tempo” (AGOSTINHO, 1997: 358). O 

sentido aqui foi o de constatar a intuição do tempo como uma atribuição específica 

do self humano. A consciência humana admite o tempo ao perceber o seu próprio 

movimento que gera diferença na semelhança e, vice-versa, ao preservar a 

semelhança na diferença. Nesse sentido, dispor de consciência humana significa, 

dentre outras coisas, ter percepção histórica de tempo; ou seja, significa ter 

consciência de si enquanto participação em um mesmo movimento que acumula 

experiência (e memória) em face das alterações internas. Essa dinâmica, por si só, 

acumula e se transforma, ao mesmo tempo em que permanece infinitamente 

vinculada ao seu movimento reflexivo (refletindo o universo em si e a si no 

universo): 

Essa nova teoria do tempo que Santo Agostinho inaugurou tornou possível uma 

nova concepção de história […] e a história se torna um processo criativo. Ela não 

se repete numa rotação sem sentido, mas cresce em unidade orgânica, junto ao 

crescimento da experiência humana (DAWSON, 2010: 443). 

Para o caso aqui discutido, o importante é perceber a atuação de uma 

realidade (ao mesmo tempo estrutura e substância) cujo movimento é 

autorreflexivo, mas que, não obstante, delega autonomia de reflexão às suas 

inúmeras camadas, dentro de um processo infinito, embora distinto em cada uma 

de suas etapas. Sem dúvida, é possível atribuir o nome de desejo a essa realidade, e 

de self a uma de suas camadas, e de história à outra, e assim sucessivamente. O 

objetivo é mostrar a contiguidade entre sucessivas camadas que se desdobram em 

níveis distintos, os quais, não obstante, carregam a mesma estrutura e manifestam 

a mesma substância. 

Este trabalho possui uma hipótese central: o sagrado funda a cultura 

humana. No entanto, o sagrado é apenas um dos “gomos da cebola”. É claro que as 

camadas são infinitas e que, portanto, haveria infinitas hipóteses a serem 

levantadas. O que se pretendeu aqui foi investigar o quanto o “gomo” do sagrado é 
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um dos mais profundos, ou mesmo o mais profundo do ponto de vista institucional. 

Assim, em vez de se perder na sugestão de milhares de hipóteses, o que seria 

infrutífero, creio que tenha sido proveitoso analisar as camadas mais relevantes e 

contíguas ao núcleo do sagrado e, com isso, aventar três outras hipóteses de base, 

cujas camadas são internas ao complexo do sagrado. Essas hipóteses seriam: (1) as 

fundações do sagrado são metafísicas; (2) essas metafísicas exprimem a atuação do 

desejo mimético; e (3) o desejo se inclina para o espírito. 

Acredito que a hipótese central do trabalho, o sagrado como impulsionador 

fundamental da cultura humana, e as duas primeiras hipóteses acima associadas, a 

(1) e (2), foram satisfatoriamente defendidas ao longo deste estudo. O objetivo e a 

obrigação formal desta dissertação se justificam na defesa da hipótese central e de 

seus desdobramentos mais diretos e evidentes, desde os pontos de vista da teoria 

que a sustenta (a teoria da mimese triangular e a sua contrapartida nos 

mecanismos vitimários). Por outro lado, o item (3), a vocação espiritual do desejo, 

não foi um aspecto rigorosamente explorado, e nem teria como sê-lo. Um estudo 

mais aprofundado sobre a inclinação espiritual do desejo acarretaria uma 

linguagem e uma epistemologia mais marcadamente filosófica e teológica, o que 

comprometeria, em parte, certa orientação histórica e antropológica deste 

trabalho. Por outro lado, este é um trabalho cujo título enuncia o grande desfecho 

da aventura do desejo: o homem espiritual. Assim sendo, não há como se furtar a 

certo diálogo com as implicações do título, o que nos remete a uma esfera mais 

sofisticada dos argumentos aqui defendidos. No entanto, antes apresentar uma 

breve exposição e um princípio de discussão acerca do homem espiritual, o que 

será feito no próximo capítulo, talvez fosse necessário exibir uma síntese final e 

esquemática dos temas e contextos ligados à hipótese central, de modo a associá-la 

diretamente às esferas mais relevantes deste estudo: 

(a) Na primeira parte do trabalho, dedicada às dinâmicas que engendraram o 

homem urbano, o processo de sedentarização foi investigado à luz de leituras 

que avistam, nas relações religiosas do arcaico, a base decisiva de seu 

aparecimento e de suas transformações. Segundo essa perspectiva, 

fundamentada em relatórios arqueológicos, os elementos radicalmente 
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dinâmicos e “revolucionários” do universo simbólico e institucional das 

sociedades pré-históricas gravitavam em torno de práticas, objetos e 

construções marcadamente religiosas. A importância central do culto aos 

mortos, cujos restos eram adornados e ritualmente tratados, indica o 

movimento de culturas de caçadores-coletores na direção de uma fixação 

cerimonial associada à tumba e ao túmulo. Dessa forma, os centros tumulares 

parecem ter exercido uma forte e permanente atração e pressão sobre 

algumas comunidades epipaleolíticas e neolíticas, no interior das quais houve 

o desenvolvimento de modos de vida crescentemente envolvidos com a 

manutenção, sofisticação e a ampliação dos lugares onde estavam os mortos. 

Logo, em grande parte, o processo de sedentarização foi preparado no ventre 

de instituições, práticas e repertórios vinculados aos ritos funerários e aos 

cerimoniais coletivos. Portanto, é possível afirmar que o sagrado esteve na 

base do processo de sedentarização e, consequentemente, da Revolução 

Agrícola. 

(b) A fixação associada aos centros cerimoniais abriu a possibilidade para a 

criação dos primeiros espaços arquitetonicamente concebidos. A morada dos 

deuses – o templo na clave do arcaico – deu o mais decisivo impulso para que o 

humano começasse a residir em torno e/ou em cima dessas moradas sagradas. 

Esse investimento na criação de arquiteturas vinculadas aos centros sagrados 

principiou o embalo em direção às primeiras sociedades urbanas e agrícolas. 

Embora este seja um movimento parcialmente visível quando se investiga o 

universo neolítico, ao se debruçar sobre o contexto do mundo antigo, ele se 

torna explicitamente claro: os templos dominavam o espaço urbano das 

primeiras civilizações e foi em torno deles que elas se desenvolveram. Logo, 

em grande parte, o processo de urbanização foi gestado no ventre do 

desenvolvimento institucional do templo. Portanto, é possível afirmar que o 

sagrado esteve na base da Revolução Urbana.1 

                                                             
1 “Na Mesopotâmia, durante o próprio alvorecer da história, no IV milênio antes de Cristo, 

ela [a religião dos templos] já havia desenvolvido uma teologia e um conjunto de 
atividades rituais altamente especializadas. O deus e a deusa de cada cidade já haviam 
adquirido características e personalidades especiais e ocupavam um lugar no panteão 
sumério que se formava. A civilização suméria permaneceu absolutamente religiosa em 
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(c) As comunidades de templo do mundo altamente civilizado do Crescente Fértil 

se organizavam em torno de reis divinamente sancionados. Por sua vez, esse 

universo dominado por “ideologias” teocráticas se ajustava em rituais e 

narrativas que eram administradas por castas sacerdotais e funcionários do 

templo. Boa parte da cosmogonia e da ritualística dos templos estava 

impregnada de práticas e de símbolos notadamente arcaicos, e, dos substratos 

mais profundos de seu universo, um fundo xamânico pode ser inferido. Logo, 

em boa medida, a religião dos templos e dos palácios da Antiguidade do 

Oriente Próximo foi herdeira de elementos religiosos pré-históricos. Portanto, 

o sagrado arcaico esteve na base das religiões das primeiras civilizações. 

(d) Na segunda parte do trabalho, dedicada à exposição dos atributos do sagrado, 

investigou-se a forma como o sapiens se constitui e se organiza em 

agremiações institucionalmente violentas. O sagrado violento se impõe na base 

das instituições humanas, sobretudo em seu formato mais arcaico, com base 

nos ritos, mitos e tabus. Em contextos arcaicos, histórica e antropologicamente 

visíveis, o sagrado violento expressa as suas ambivalências simbólicas e 

semânticas, as quais apontam para um campo capaz de organizar (pela 

violência) todas as demais violências e, com isso, fundar sistemas de ordem. 

Logo, o sagrado responde pela fundação dos cosmos humanos, os quais 

passam a reverenciar mitológica e ritualmente essa super-referência. Portanto, 

o sagrado surge na base da estrutura narrativa e institucional do arcaico. 

(e) Os atributos do sagrado violento indicam uma “natureza” humana que se manifesta 

segundo sua “superior violência”. Nesse ponto, o sapiens se revela como necans, o 

homem que mata, uma criatura capaz de se impor por meio de suas criativas 

técnicas de matar e de suas instituições de ordem para a plena realização de 

projetos de poder. Essa é uma dinâmica que funda a vida religiosa e política dos 

grupos humanos, ao mesmo tempo em que revela uma religiosidade vinculada a 

uma sede de domínio. Logo, o sagrado exprime metafísicas de poder que revelam 

                                                                                                                                                                                   
seu caráter. O deus e a deusa eram os verdadeiros governantes de suas cidades, uma vez 
que o rei ou o governante era apenas seu sumo sacerdote e comissário. O templo, a 
morada do deus, era o centro da vida da comunidade, pois o deus era o grande 
proprietário das terras, comerciante e banqueiro, e mantinha um enorme corpo de 
funcionários e administradores” (DAWSON, 2010: 199). 
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um humano, o necans, enredado em dinâmicas e práticas de absoluta reciprocidade 

violenta. Portanto, as metafísicas do poder alimentam os campos do sagrado. 

(f) A “natureza” violenta do sapiens aponta para desejos violentos. O singular potencial 

mimético do sapiens o torna especialmente apto para o aprendizado e para o 

exercício da apropriação. Assim, a vocação apropriadora do desejo humano gera 

crescentes situações que caminham para a eclosão de conflitos fatais. No entanto, os 

sistemas de ordem articulados em torno do sagrado atuam na contenção e na 

regulação desses conflitos via expedientes expiatórios (guerras e sacrifícios). Logo, 

o sagrado garante a preservação e a manutenção das culturas humanas ao esvaziar 

os conflitos miméticos. Portanto, os desequilíbrios gerados pelo desejo mimético, os 

quais estão na base da organização do sagrado, respondem pela criação dos 

sistemas de ordem do arcaico: criam religião. 

(g) Na terceira parte do trabalho, dedicada à apresentação do referencial teórico 

central, formulou-se uma teoria do psiquismo humano com base na estrutura 

mimética de seu desejo. O fortíssimo mimetismo do desejo humano revela o seu 

impulso na afirmação do ser; ou seja, um impulso metafísico. O reconhecimento 

implícito da aparente vacuidade desse ser leva o humano a buscar o ter. Logo, a 

metafísica do desejo produz valor e sentido, ao mesmo tempo em que procura se 

apropriar daquilo que tem (mais) valor e confere (mais) sentido. Portanto, a 

metafísica do desejo se inclina para o sagrado e/ou divino. 

Por conseguinte, torna-se possível afirmar com certa segurança que: (1) o 

sagrado funda a cultura humana; (2) que as fundações do sagrado são metafísicas; 

e (3) que essas metafísicas exprimem a atuação do desejo mimético: 

O desejo de se distinguir, tão vivo em cada homem, desencadeia instantaneamente 

a imitação, multiplica as rivalidades, produz condições que geram o caos. Assiste-

se, então, a um processo de indiferenciação que passa por uma extrema 

diferenciação […] que resulta na reconciliação geral (GIRARD, 2002: 182-187). 

Portanto, cultura humana, Logos e história surgem no seio do mundo 

natural. 
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PARTE IV 

HOMO SPIRITUALIS 

Caso não renove o coração humano, não 

há coisa que mereça receber o nome de 

milagre; tudo aquilo que o faz, no 

entanto, merece o nome 

(BAILIE,1995: 213). 

 

Depois, já parado, com a escuridão ao 

redor e um negrume de desespero e 

raiva em seu coração, teve a impressão 

de ver uma luz: uma luz em sua mente, 

quase insuportavelmente clara 

(TOLKIEN, 1997a: 240). 
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CAPÍTULO 17 

“CARNE”  E  “ESPÍRITO”  

No transcorrer desta investigação sobre o sagrado, na verdade um detido 

exercício de compreensão do humano e de suas instituições formadoras, houve a 

inevitável descrição de sombrios ou mesmo terríveis quadros históricos e 

antropológicos. A exposição de permanentes e imemoriais violências se deu tanto 

no âmbito do comportamento do anthropos quanto no tocante às suas instituições. 

Nesse ponto, a apresentação do necans como duplo do sapiens revelou a 

assustadora face do humano. De certa forma, isso desvaloriza a nossa imagem, pois 

exibe, sem retoques, o duro retrato de uma espécie humana portadora de um 

orgulho homicida, universal e fundador, uma realidade presente, desde o início,1 

nas bases do comportamento humano. Pelo fato de sublinhar a urgente 

necessidade de mudança tamanha desvalorização assume um saudável propósito, 

ao mesmo tempo em que aponta para algo ainda mais relevante: o potencial (no 

humano) para modos de ser absolutamente diferentes. Na verdade, a constatação 

da terrível face do necans, e de suas universais e consagradas instituições 

expiatórias, tornou-se possível em razão de algumas revelações e de posteriores 

leituras e hermenêuticas, as quais puderam se colocar fora dessa estrutura. Isso 

significa dizer que o reconhecimento do necans exigiu, necessariamente, a 

contemplação de seu oposto. Isso ocorreu a partir do ingresso em pontos de vista 

completamente outros. Esse é um dado extraordinário, uma vez que ele exibe o 

maior dos tesouros: a possível transformação do necans em seu reverso. 

Visto aqui de forma exaustiva, o necans se relaciona conflituosa e 

sacrificialmente tanto com o meio quanto consigo mesmo. Para que pudesse 

sobreviver e se afirmar, o seu arcabouço psíquico-cognitivo dependeu da constante 

                                                             
1 Não posso deixar de mencionar, como uma perfeita ilustração e intuição artística dessa 

condição, a célebre cena de abertura de 2001, Uma Odisseia no Espaço, na qual a pré-
humanidade de uma comunidade de primatas recebe o seu primeiro grande despertar 
cognitivo durante a descoberta da “arte de matar”, o que vale dizer ao descobrir o 
“poder” via capacitação técnica. 
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modelação de terceiros. Isso não se deu somente como uma questão associada à 

afirmação de si mesmo (a afirmação do self), mas, sobretudo, como única forma 

possível (e viável) de construir identidade.2 Por sua vez, esses terceiros (os outros) 

se encontram igual e desesperadamente envolvidos nas mesmas relações de 

dependência mimética com os seus pares. Na imensa aldeia da angústia humana, 

todos anseiam, naturalmente, por um lugar ao sol. No entanto, há sempre uma 

incorrigível carência de bons lugares disponíveis; logo, os homens lutarão entre si, 

e a história se tornará uma sucessão de conflitos (neste ponto específico, creio que 

Marx estava certo ao configurar o movimento da história como campo de luta).3 

No entanto, a história do necans revela a construção de impressionantes e 

extraordinários universos de beleza, de criatividade e de esforços conjuntos, nos 

quais a história humana floresceu, atuando como testemunha viva da excepcional 

capacidade criativa do humano, cujo movimento parece integrar e promover 

crescentes esferas de conhecimento e de relacionamento. Não há aqui a proposta 

de expor uma teoria linear do progresso humano, muito pelo contrário. O que se 

faz é enunciar a existência de uma incontornável realidade contemporaneamente 

presente: a operação de dinâmicas que convergem e pressionam para uma 

crescente integração tecnológica, econômica e cultural das populações e das 

sociedades do planeta. No caso, o termo “integração” assume um sentido bastante 

relativo. O que se constata é uma gigantesca “aproximação”, e não, exatamente, 

uma genuína integração. Conforme já visto, a aproximação conduz às comparações, 

e isso inflama a cobiça e os anseios. Tais sentimentos, ao se verem frustrados, 

alimentam os ódios e os ressentimentos. Portanto, a grande questão 

                                                             
2 Nesse caso, configura-se a reconhecida diferença entre o posicionamento de Hegel (de 

ser desejado pelo desejo do outro) e de Girard (desejar segundo o desejo do outro). O 
modelo de Girard é visivelmente superior ao de Hegel, uma vez que incorpora, explica e 
amplia Hegel sem a necessidade de teorias e de conceitos exógenos; ou seja, aprofunda a 
questão lançada por Hegel com base na lógica interna do desejo mimético ou metafísico. 

3 Marx foi preciso em seu diagnóstico, embora tenha se equivocado no receituário. O que 
ele não conseguiu perceber é que (no humano) a luta decisiva é metafísica, e quase 
nunca de classes. Após terem esperado muito tempo, e em vão, que o proletariado se 
unisse para uma internacional luta de classes, num esforço conjunto contra as forças 
nacionais e do capital, os marxistas foram obrigados a rever a sua teoria. Penso que o 
chamado “marxismo cultural” compreenda um esforço, embora um tanto quanto 
desajeitado, de repensar o materialismo histórico em bases mais culturais ou, melhor 
dizendo, em bases mais metafísicas; o que seria, a meu ver, um contrassenso diante da 
proposta inicial de Marx. 
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contemporânea é pensar que, do ponto de vista da realidade conflituosa do necans, 

a crescente ampliação mundial das esferas de interação (uma real e crescente 

aproximação) não resolve o problema dos conflitos; de fato, o contrário é mais 

provável, e o movimento pode escalar para situações extremas a qualquer 

momento, como bem sabem os chefes de Estado. Todavia, nem tudo tende para o 

conflito, e o necans comporta o seu reverso: o spiritualis. 

 

x x x 

 

Ao ser entrevistado pelo cineasta Werner Herzog, no filme A Caverna dos Sonhos 

Esquecidos, Jean Clottes, o renomado especialista em arte parietal paleolítica, afirma que, 

considerando-se o magnífico patrimônio religioso-artístico encontrado nas cavernas 

franco-cantabrianas, “homo spiritualis” seria um termo mais preciso na definição do 

humano do que o tradicional homo sapiens. De fato, “o homem que sabe” é uma 

designação um tanto quanto pretensiosa, além de ser bastante equivocada do ponto de 

vista da filosofia socrática e, portanto, incorreta segundo os critérios de um sistemático 

pensamento reflexivo, no exercício do qual foram estabelecidos os parâmetros 

acadêmicos para o desenvolvimento racionalmente fundamentado da crítica, pelo 

menos na ótica da tradição da filosofia ocidental. 

Admitir que o termo “homo sapiens” não expresse a melhor definição 

possível não explica o motivo pelo qual a outra definição, “homo spiritualis”, 

caracterize-se como mais adequada. Portanto, uma argumentação se faz necessária 

na defesa do termo. É importante notar que Jean Clottes não usa a designação 

“spiritualis” num sentido meramente metafórico, como sinônimo de “campo 

psíquico”, embora esse sentido esteja incluído. Ao escolher o termo “espiritual” 

para designar o humano, Clottes indica, de forma explícita, a centralidade da religio 

no exercício das potencialidades humanas e de sua respectiva inclinação para a 

comunicação com o sobrenatural. Esse humano religiosamente constituído criou, 

no seio de suas instituições arcaicas alocadas no paleolítico, os fundamentos 

sociais e culturais mais permanentes e básicos da cultura humana. Em outras 

palavras, Clottes parece se referir à singular “capacidade [no humano] para a 

experiência espiritual” (JORDAN, 2011: 5). 
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Clottes discorre sobre os dois conceitos que para ele “alteraram a nossa visão do 

mundo”: os conceitos de “fluidez” e de “permeabilidade”, os quais coordenariam o 

pensamento e a forma como aqueles homens e mulheres de Chauvet se relacionavam 

entre si e compreendiam o universo. Nesse ambiente mental, o trânsito entre as 

substâncias e suas qualidades seria fluído, uma vez que as diferenças estruturais, entre 

coisas visivelmente distintas, estavam infinitamente flexibilizadas e abertas pela 

incessante atuação de uma mente capaz de absorver e recriar conteúdos e conceitos 

segundo a intuição/construção de relações metonímicas, metafóricas e espirituais. A 

mente humana se abre para a projeção de si mesma no universo, fazendo deste (e nele 

intuindo) um infinito repositório de construções metafísicas. 

 

Figura 19 Cavalos pintados – Caverna Chauvet 

(Fonte: Bradshaw Foundation, 2011) 
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Contudo, a metafísica implicada nas paredes das cavernas paleolíticas 

não é de ordem teórica, mas fenomênica. Infelizmente, um acesso mais direto 

e preciso às mitologias que se ligavam àquelas imagens está fechado para nós, 

e não há como recuperar as relações e as narrativas específicas que os 

agrupamentos do auraciano franco-cantabriano tinham em face dos universos 

iconográficos que criavam. No entanto, e de forma inequívoca, sabemos que o 

sagrado lá estava presente e lá fazia a sua morada. 

O ambiente nessas cavernas, tomado quase em absoluto por uma 

iconografia associada ao que chamaríamos de evocações do sagrado, é tão 

expressivo em sua espiritualidade – como fica claro no caso de Chauvet – que 

até mesmo o saudável agnosticismo padrão das equipes de estudo, uma 

postura que se impõe sobre os cientistas e especialistas da área, sofre um 

abalo. Por conseguinte, a urgência de certa introspecção espiritual  passa a se 

insinuar sobre todos, conforme fica artisticamente retratado no filme de 

Herzog, tanto por meio das imagens, quanto da música (sacra), das narrativas 

e dos depoimentos dos cientistas.4 Após Clottes sugerir o epíteto de 

“espiritual” para o ser humano, o filme mostra um crânio de urso arrumado 

em cima de uma harmônica e plana elevação na rocha, cuja face está 

direcionada para a entrada da caverna. Esse pedaço de rocha se destaca no 

meio de um dos salões da caverna e está ladeado por magníficos painéis de 

pintura parietal. A direta associação que se pode fazer entre esse cenário com 

um altar situado no interior de uma catedral não solicitaria grandes talentos 

imaginativos de ninguém. 

 

                                                             
4 Não sei quais seriam as crenças ou descrenças pessoais de Herzog e de Clottes, embora 

eu suspeite que sejam, ambos, fiéis seguidores de Darwin. O que interessa, aqui, no 
entanto, é mostrar como o ambiente de Chauvet impõe a sua profunda e arcaica 
religiosidade sobre qualquer um, desconsiderando-se as crenças pessoais e/ou posições 
filosófico-ideológicas do observador. 
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Figura 20 “Altar” com o crânio de um urso – Caverna Chauvet 
(Fonte: Bradshaw Foundation, 2011) 

Os grupos que ornamentaram a caverna, um trabalho feito ao longo de 

milhares de anos, não viviam em suas dependências. Os recessos mais profundos, 

ricamente ornamentados com simbologias específicas para cada um dos salões, 

ficavam na mais completa escuridão. O acesso era feito por meio de passagens 

muito estreitas. Portanto, o trabalho simbólico sobre as paredes exigiu 

impressionantes esforços coletivos e individuais, e é preciso considerar o 

transporte de um pesado ossuário animal para o interior dos recessos. 

Determinada configuração de xamanismo paleolítico, embora perdida nos 

incomensuráveis abismos do tempo, se torna então bastante evidente. 

Provavelmente, as comunidades encenavam danças cúlticas, celebravam encontros 

cerimoniais e executavam ritos de sangue dentro das cavernas, e num contexto de 

intensiva comunicação com o mundo espiritual, a qual era feita por meio de 

transes, êxtases e sonhos. Ademais, como bem destacou Lewis-Williams, os 

distintos acessos e recessos dessas cavernas, com seus respectivos conjuntos de 
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imagens (simbologias específicas nos distintos patamares), indicam a 

probabilidade de ter havido nas cavernas a execução de rituais e cerimoniais 

diversos, os quais se associavam às respectivas simbologias. Ainda mais relevante, 

essa configuração indica a existência de prováveis hierarquias rituais, e, 

consequentemente, sociais. Muito provavelmente, alguns recessos só recebiam a 

visita de poucos; ou seja, estavam reservados para uma elite. “Por que esses 

agrupamentos do paleolítico superior faziam essas imagens nas profundezas e 

escuridões dessas cavernas? […] Isso estava provavelmente associado com a 

obtenção de poderes sobrenaturais” (LEWIS-WILLIAMS, 2002: 91). Nesse sentido, 

o sobrenatural, o universo espiritual propriamente dito (a comunicação com ele), 

compreendia a motivação e a direção daquele notável empreendimento artístico-

religioso. Assim, havia uma fome de sagrado e, talvez, mais do que isso: uma sede 

de espírito. 

A partir deste ponto, as questões têm fortíssimas implicações teológicas e 

filosóficas. Isso é um sinal de que as ferramentas conceituais e teóricas da 

antropologia e da história não ficarão muito à vontade diante da natureza dos 

argumentos. Todavia, sempre pode existir – e deve existir – a comunicação entre 

esses distintos campos do conhecimento, desde que as formulações e as teorias 

sejam adequadas e desde que existam consensos semânticos. 

Em geral, as discussões acerca dos conceitos de “transcendência” e de 

“imanência” se mostram demasiadamente teóricas, em face das realidades 

culturais dos universos paleolíticos. Isso não significa dizer que essas categorias 

não se apliquem a esses universos. O alerta se justifica como sinal para a 

importância central dos fenômenos e das experiências, em contraposição às ideias 

intelectualmente abstraídas. 

No universo compartilhado pelas populações que passaram por Chauvet, o 

conceito de “transcendência”, tal como hoje é pensado e discutido, ainda era 

desconhecido, como também era desconhecida a sua contrapartida: o conceito de 

“imanência”. No entanto, e de forma bastante aparente, havia a real experiência do 

aqui e agora (as experiências condicionadas pelo tempo e pelo espaço – associadas 

ao conceito de “imanência”); mas também havia a comunicação (e a modelação) 

com certas realidades que escapavam ao aqui e agora, as quais eram apreendidas 
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por meio de faculdades que apontavam para alteridades, ou seja, para algo que 

estaria para lá e então (para além do tempo e do espaço do aqui e agora – 

associadas ao conceito de “transcendência”). No universo paleolítico, as realidades 

que integravam a órbita do para lá e então, sobretudo o mistério e o fascínio que as 

envolvia, não só modelavam e inspiravam o modo como o aqui e agora eram 

vividos, mas estruturavam a parte mais expressiva do arcabouço simbólico e 

institucional dessas comunidades. De alguma forma, a recorrente insatisfação do 

desejo humano encontrava, nos campos do para lá e então, uma orientação mais 

satisfatória, a qual se baseava no contato com realidades que poderíamos chamar 

de suprarreais, e em direção às quais se voltavam os anseios, aspirações e 

inspirações mais caros e preciosos dos agrupamentos; ou seja, haveria, nesses 

campos espirituais do suprarreal, uma saída para os confinamentos do aqui e 

agora. 

Nesse sentido, é de fato possível defender a ideia de um humano que 

realizou suas primeiras e mais fundamentais instituições e ideias mediante uma 

vocação específica: a comunicação com aquilo (e a contemplação daquilo) que 

habitaria o “lado de lá”. Mas como explicar essa tendência? Antes de se prender às 

abordagens filosóficas e teológicas, é preciso perceber que, de início, essas 

vivências não se constituíram como experiências intelectuais (no sentido forte do 

termo intelectual). Em segundo lugar, é preciso notar que a experiência/intuição 

com o “outro lado” ou com “aquilo ou com aqueles que estão do outro lado” teve 

que ser suficientemente forte em seu impacto para poder, de fato, mobilizar parte 

expressiva dos anseios, pensamentos e esforços daquelas comunidades. Portanto, 

houve, desde imemoriais períodos do paleolítico, mesmo que de forma ainda muito 

seminal e rudimentar, uma intuição e um sentimento de criaturalidade que se 

impôs sobre os primeiros agrupamentos humanos. Desde muito cedo, formou-se 

uma forte relação de dependência em face daquilo que podemos chamar de 

realidades espirituais, as quais foram percebidas e imaginadas como campos de 

abundância, de excelência e de plena manifestação da vida. A aferição de tamanha 

plenitude associada ao para lá e então, os campos do sagrado, é corroborada na 

monumentalidade artística dessas cavernas, cuja simbologia numinosa transfigura 

todo o ambiente, elevando-o a um plano nitidamente mais amplo, onírico, vivo e 
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abundante. Nesse ponto, pode-se afirmar que a vida social se realizava como 

manifestação artístico-religiosa, uma vez que a riquíssima vida interior do humano 

se revela como busca espiritual, ou seja, como movimento do desejo em direção ao 

para lá e então. Esse é um ponto capital na exposição das práticas fundantes, no 

exercício das quais o para lá e então se manifestaria e se comunicaria com o aqui e 

agora. 

Portanto, o contato com os transcendentes, no sentido de alteridades que 

habitariam o para lá e então, foi desejado e exercitado pelo humano desde as 

profundezas do paleolítico; e essa condição exibe um humano inclinado para a 

apreensão de alteridades radicais cuja manifestação é capaz de oferecer a esse 

humano, preso em suas angústias e eternas insatisfações, a possibilidade de 

experiências mais plenas e satisfatórias, mas cujo acesso é difícil, estreito e 

problemático: 

Essa satisfação [que o para lá e então nos traz] não é produto de nosso 

conhecimento e de nossa escolha. Pelo contrário, ela desmantela e abole os 

horizontes em que tanto o nosso conhecimento quanto nossas escolhas se davam e 

define um horizonte novo […] Como é um estar apaixonado, o mistério não é 

apenas atraente, mas também fascinante; a ele pertencemos, somos por ele 

possuídos (LONERGAN, 2012: 126-127). 

Em face da inesgotável diversidade dos perfis humanos e de suas narrativas, 

a questão desse relacionamento humano com presumidas alteridades espirituais é 

um ponto que precisa ser historicamente matizado e culturalmente diferenciado. 

No entanto, são três os aspectos que podem ser vistos como universais: (1) são 

relacionamentos psíquico-cognitivos, (2) baseados em experiências confirmadas 

no interior do psiquismo humano, (3) cuja manifestação promove fascínio e 

arrebatamento. Logo, verifica-se a existência universal de um relacionamento que 

pode ser alegoricamente descrito como uma relação amorosa entre uma fonte e 

um recipiente. Esse simples esquema revela, por sua vez, a atuação de três 

elementos que não podem ser reduzidos: (a) o recipiente, (b) a fonte e (c) o fluxo 

cognitivo-emocional entre eles. Assim sendo, torna-se possível levantar perguntas 



190 

básicas sobre a natureza de cada um. Quem é recipiente? Resposta: o humano. 

Quem é a fonte? Resposta: o que está para lá e então. Como se expressa o 

relacionamento entre eles? Resposta: o humano deseja o que está para lá e então, o 

qual, por sua vez, parece chamar o humano. Como se define a relação? Resposta: 

trata-se de uma relação estritamente espiritual, uma vez que a fonte, ao estar fora 

do alcance do aqui e agora, não se submete, em absoluto, à apropriação das forças 

que o humano controla. Este singelo exercício teológico não prova nada, 

obviamente. No entanto, ele é capaz de iluminar certas profundezas do psiquismo 

humano em seu relacionamento com alteridades que o fascinam e o arrebatam, 

desde os abismos do tempo. 

Ao se pensar segundo os ditames da lógica do desejo, haveria, então, duas 

possibilidades: (1) A magnitude do fascínio seria diretamente proporcional à 

inacessibilidade da fonte, ao mistério que enceta; portanto, o fascínio se 

sustentaria na expectativa de um desejo ainda insatisfeito, em razão de uma 

promessa continuamente estendida. (2) A magnitude seria diretamente 

proporcional ao arrebatamento que a fonte provoca, ao prazer ou êxtase que gera; 

portanto, a relação se sustentaria na gratuidade inesgotável de uma fonte que 

traria plenitude ao seu recipiente. No primeiro caso, a fonte se revela como 

expectativa: espera-se muito, recebe-se aos poucos. No segundo, a fonte se revela 

como graça ou como inaudito presente: espera-se algo, recebe-se muito mais do 

que o esperado. O mais importante, para o caso desta reflexão, é não estabelecer 

uma divisão irreconciliável entre as duas possibilidades, mas, pelo contrário, 

perceber a atuação conjunta de ambas no psiquismo humano. Nos dois casos, uma 

relação espiritual é estabelecida, no sentido de uma fonte que a atua em favor do 

aqui e agora, embora se mostre completamente livre de seu controle, o que revela 

sua total liberdade diante do recipiente, mas que, não obstante, se comunica com 

ele, buscando uma crescente aproximação via preenchimento espiritual. Nesse 

sentido, ela se apresenta, ao mesmo tempo, como infinitamente misteriosa e 

incompreensivelmente amorosa, plena e abundante. É importantíssimo perceber 

que essa infinita liberdade do para lá e então, a sua radical autonomia, comporta 

uma total ausência de interesse em se apropriar do aqui e agora; caso contrário, 

seria impossível concebermos uma transcendência realmente transcendente e 
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cairíamos no sagrado violento do necans. Nesse sentido, a autonomia do para lá e 

então revela uma realidade ou campos de realidade que se apresentam como 

necessariamente livres, o que indica, por sua vez, uma fonte verdadeira de ser. 

Nesse caso, e diferente das relações humanas, há um ser genuinamente autônomo, 

o qual revela uma real e verdadeira autossuficiência, a qual pode ser 

compreendida como espiritual (em sua substância) e transcendental (em seu 

movimento). 

A intuição/imaginação de um campo como esse, cuja manifestação 

transcenderia as limitações do mundo, deu ao sapiens a condição de se perceber 

como criatura que intui a existência de moradas mais plenas e abundantes, mas 

cujo acesso só pode ser resgatado via uma humilde e paciente aproximação 

interior. A percepção desse campo gerou um imorredouro anseio de libertação, ao 

mesmo tempo em que promoveu uma profunda tensão com o mundo do aqui e 

agora. Nesse sentido, constata-se o quanto religião e cultura, embora 

organicamente articuladas, nem sempre apontam para a mesma direção e, em 

muitos casos, se opõem frontalmente. Assim sendo, não haveria, então, uma 

contradição fatal no que diz respeito a todo o argumento defendido ao longo deste 

trabalho? Se o sagrado e a religião respondem pelos fundamentos da cultura 

humana e de suas instituições mais arcaicas, como explicar, agora, uma oposição 

radical entre a cultura e o sagrado ou entre cultura e religião? Esta é uma pergunta 

difícil, uma vez que a sua formulação indica um paradoxo inerente ao sagrado ou, 

de forma mais correta, uma contradição na forma como o humano apreende e se 

relaciona com o sagrado. Nesse ponto, a única alternativa viável, diante de um 

sagrado violento que é histórica e antropologicamente real, seria a proposição de 

sua deformação no humano. O sapiens apreende, intui e imagina o sagrado liberto 

do “espírito”, mas contra ele se revolta ao criar a sua face deformada: o sagrado 

violento da “carne”. Nesse aspecto, a oposição paulina entre as duas comunidades: 

a do “espírito” (que contempla o sagrado do suprarreal) e da “carne” (que 

contempla o sagrado do necans) é bastante didática: 

Da mesma forma que a “carne” designa um estilo de vida numa comunidade em 

particular, o “espírito” designa outro […] Na esfera do sagrado violento [a esfera da 
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carne], a ordem é o efeito que emerge da violência filtrada pelo ritual e pelas 

proibições, mas aqui [na esfera do espírito] ela é gerada pelo discernimento moral 

e pela mente renovada. Sua marca é exatamente a contenção racional da rivalidade 

através da aceitação responsável das funções diferenciadas que compõem uma 

sociedade ordenada (HAMERTON-KELLY, 2012: 261-264). 

A exposição paulina entre “carne” e “espírito” será posteriormente ampliada 

na formulação agostiniana entre as duas cidades: a dos homens e a de Deus. Para o 

caso deste estudo, o mais importante é notar a interpenetração do “espírito” na 

“carne” ou da “cidade de Deus” na “cidade dos homens”. Nesse momento, o 

paradoxo do sagrado desaparece e o que vemos é o surgimento de uma grande 

ironia brotando do âmago do drama humano: a gratuidade de um amor misterioso 

que se oferta livremente ao sapiens, mas que por este é rejeitado, embora nunca 

completamente. O que se vê, então, é uma recusa parcial, da qual a história decorre 

como necessidade de uma relação “problemática” entre o recipiente e a fonte. Essa 

dinâmica implica um sapiens que se humaniza ao absorver a presença e o conteúdo 

do espírito na lentidão do tempo e das eras. Trata-se, obviamente, de uma 

argumentação teológico-filosófica, e não de uma descrição histórico-arqueológica. 

Porém, e de forma talvez surpreendente, penso que seria possível aproximar os 

dois campos, o teológico e o histórico, na recriação teórica de um cenário 

formador. 



193 

CAPÍTULO 18 

UMA CENA ORIGINÁRIA  

Em seu Science & Faith: The Anthropology of Revelation [Ciência & Fé: A 

Antropologia da Revelação], o filósofo norte-americano Eric Gans propõe uma cena 

originária: 

Um grupo de pré-humanos (após uma caçada) cerca um objeto que estimula 

fortemente o apetite de todos (um grande animal que acabou de ser abatido). Mas 

cada um dos membros desse grupo, ao notar o movimento apropriador dos outros 

(intimidados pelo potencial desdobramento violento que a cena sugere), aborta o 

seu gesto. Esse gesto abortado é direcionado ao objeto central, o que 

consequentemente reforça a atenção do grupo sobre o objeto, funcionando como 

uma ostensiva designação do objeto. Tão logo todos notem essa dinâmica, ninguém 

mais buscará se apropriar do objeto, e cada membro compreenderá o gesto do 

outro como “se referindo” ao objeto. A cena permanecerá na memória deles como 

centrada num objeto que estimulou o apetite de todos de tal forma que, por essa 

mesma razão, torna-se intocável. O gesto abortado pelos membros em torno do 

objeto, que é prolongado na imaginação cinética de cada um em direção ao objeto, 

torna-se o sinal do objeto. A reprodução desse sinal não apenas evoca o objeto 

como o designa aos outros participantes da cena. Portanto, esse gesto torna-se o 

primeiro ato de representação, e a sua encenação coletiva constitui esse grupo 

originário como uma comunidade humana, reunida por sua observação comum da 

constrição ética realizada na substituição de uma apropriação por um gesto/sinal 

do ato de apropriação (GANS, 1990: 5). 

Em primeiro lugar, é preciso dizer que Eric Gans foi aluno de René Girard. 

Ao ler a sua proposta de uma cena originária, a influência de Girard se torna 

patentemente clara. No entanto, e por motivos óbvios, essa é uma cena que Girard 

jamais aprovou. Ao notar a nítida abordagem rousseauniana da proposta teórica 

de Gans, percebe-se que ela sugere a criação do humano a partir da razão (de um 



194 

contrato social), e não do desejo; uma vez que sua tese antecipa os efeitos danosos 

da violência antes que ela ocorra (uma operação racional). Para Gans, o humano 

teria fundado o seu primeiro sinal e o seu primeiro sistema de ordem a partir 

desse contrato mais ou menos inarticulado. Portanto, Gans inverte a apreensão 

paulina e agostiniana e diz que o sapiens produziu, desde o início, a cura para os 

males provenientes de seus próprios e descontrolados apetites; mais do que isso, 

pois, para Gans, o sapiens fundou a si mesmo como cura, ao afastar concreta, 

simbólica e institucionalmente a violência animal de seus antepassados primatas, 

durante essa suposta cena originária. Rousseau aplaudiria o sábio bom-selvagem 

de Gans. De onde veio essa sabedoria tão prodigiosamente eficiente? Gans não 

explica. Do ponto de vista da teologia paulina, a teoria de Gans reproduz, fielmente, 

embora no contexto das formulações acadêmicas da modernidade, a mesma 

vaidade e o orgulho humanos responsáveis pela criação de seus sistemas de 

violência sagrada. Ou seja, a proposta acadêmica do filósofo rejeita, da mesma 

forma que o homem adâmico, a oferta de libertação feita pelo para lá e então, ao 

mesmo tempo em que reforça a autoridade e o domínio humanos (mesmo quando 

diz negar a sua violência1) sobre o aqui e agora, aproximando o sapiens do necans 

e, consequentemente, distanciando-o do spiritualis. Nesse sentido, a questão 

central do orgulho e da vaidade precisará estar na base de qualquer teoria de uma 

cena formadora que leve em conta a importância decisiva de um para lá e então 

verdadeiramente livre a atuar no humano; ou seja, é uma questão inadiável sempre 

que se conceba a existência de um homo spiritualis.2 

A tensão gerada pela negação ou aceitação de uma criaturalidade humana 

diante do para lá e então, torna-se, dessa forma, o ponto central de uma discussão 

sobre prováveis cenários formadores. Essa tensão criou um verdadeiro impasse 

                                                             
1 “Por exemplo, descobrimos que os homens podem deplorar a violência de seus 

ancestrais e, ainda assim, reter a marca dessa mesma violência, de forma que nosso 
repúdio ao assassinato acaba realmente nos conduzindo a uma reencenação desalojada 
do mecanismo vitimário. Assim, à medida que aparentemente a cultura se afasta cada 
vez mais de suas origens, apagando todos os traços de violência coletiva que realmente 
vieram primeiro, na realidade, todo o processo permanece estruturalmente homólogo às 
manifestações mais cruentas do fenômeno de vitimização” (GIRARD, 2007: 41). 

2 “Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus 
incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis” 
(Romanos 1,22-23). 
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sobre a condição humana e creio que, em razão de uma histórica e antropológica 

suspensão do humano entre a “carne” e o “espírito”, seja mais adequado falar de 

uma semicriaturalidade do humano (meio necans e meio spiritualis): 

O fato de nos estabelecermos como semicriaturas, incapazes de participar da 

atividade criadora [em maior plenitude]. Ou a criaturalidade está truncada pela 

redução do objeto [na clave de uma criatividade impregnada de vaidade] […] ou 

ela é gerada como mimese benéfica [em humilde e paciente imitação do divino] […] 

O que podemos perceber a partir da criação, o mundo como o encontramos, é que 

ele está duplamente sujeito à vaidade e ao trabalho de parto, ou seja, vemos a 

presença tanto da dinâmica gratuidade criadora de Deus, gerando existência, como 

também vemos a vaidosa e redutora apropriação humana, a ordem deste mundo. 

Existe em todo lugar [em todas as religiões e culturas], na interface entre esses 

dois desejos, a percepção e a participação na glória de Deus [na radical liberdade e 

criatividade do espírito] (ALISON, 2011: 322-325). 

Desse modo, torna-se então possível conceber um cenário formador (ou 

gerador) que comporte a presença de ambos os campos do sagrado: o campo 

constituído pela orgulhosa violência do necans e um outro, o qual se constitui como 

inesgotável amor e incompreensível liberdade. Não se trata, todavia, de dois polos 

ontológicos em oposição, muito embora as tradições religiosas muitas vezes os 

tratem como polos absolutamente distintos (o bem e o mal), mas de uma só 

realidade vista sob o ponto de vista de sua perfeita manifestação, a esfera do 

“espírito”, e sob o ponto de vista de sua imperfeita e histórica realização: a esfera 

da “carne” a caminho do “espírito”. Abrir mão do plano meramente teológico e 

filosófico dessa discussão para ingressar no plano da antropologia e na realidade 

contingencial do anthropos requer muito cuidado; no entanto, como já foi acima 

mencionado, é fato que as ferramentas da teoria do desejo mimético podem ser 

usadas junto às tradições religiosas no estabelecimento de algumas pontes. 

Portanto, para que a elucidação de uma cena originária do ponto de vista do 

homo spiritualis seja viável, ela terá necessariamente que discutir, logo de início, a 

questão da vaidade e do orgulho humanos: 
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O orgulho – enquanto fuga da realidade e recusa de ver-se a si mesmo – é o oposto 

da coragem. Por isso, para o Eclesiastes, coragem é humildade, uma vez que implica 

a aceitação difícil e dolorosa da nulidade pessoal. Dentro do horizonte 

cosmológico, a função máxima do intelecto é alçar-nos ao lugar de percepção plena 

daquilo que não é Deus. Mas, quando aplicada com atenção, a consciência vê o 

Deus e o Nada simultaneamente, como dois polos essenciais do Todo sobre o qual 

estamos estendidos. Esta, sim, é a percepção real das coisas deste mundo. E este é 

também o sentido último da ética judaica da alteridade. Somente se formos 

capazes de perceber que o ser e o nós somos Nada, seremos também capazes de 

perceber que ser, em última análise, é dádiva de Deus: graça pura, gratuidade pura 

(PONDÉ, 2008: 39). 

As grandes tradições religiosas, no caso a tradição hebraica, articulam a 

verdade sobre a condição humana – em sua realidade contingencial no aqui e 

agora – como um campo de existência desprovido, em si mesmo, de substância 

real. Essa percepção religiosa é, ao mesmo tempo, antropológica e teológica, e isso 

significa que ela se pretende válida tanto do ponto de vista histórico quanto meta-

histórico. O livro do Eclesiastes revela como o humano, no âmbito do aqui e agora, é 

incapaz de realizar a sua necessidade de ser. Os sonhos mais caros e as realizações 

mais sublimes transformar-se-ão, com o tempo, em pó. O direcionamento da vida é 

sempre a morte, e a própria memória histórica, mesmo quando preservada em 

tradições duradouras, tende ao apagamento. 

No entanto, apesar de uma incorrigível e reconhecida precariedade de sua 

condição, o humano renova, a cada geração, e desde sempre, a crença na 

autoridade substancial de suas realizações, ou seja, renova o seu orgulho. Nesse 

sentido, a própria cultura, vista como um todo, pode ser apreendida como um 

grande monumento à vaidade e ao orgulho humanos, e é exatamente essa 

apreensão que ascéticos, anacoretas e eremitas, dentre outros, endossam ao 

escolherem vidas que se afastam radicalmente dos cosmos humanos. No entanto, 

esse é um orgulho construtor de cosmos e realizador de magníficos 

empreendimentos. Sem ele, talvez, o próprio impulso pela realização das obras e 

pela construção das coisas ficaria comprometido. O desejo humano se volta para a 

realização do ser, como Platão bem nos ensina. No entanto, esse ser, enquanto 
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realidade que se pretende suficiente e autônoma, é um vazio ou um quase nada, 

como bem afirma a tradição hebraica. 

Caso as tradições religiosas e filosóficas tenham algo importante a dizer, 

isso significa que, no humano, o projeto de ser se sustenta sobre uma radical ilusão 

de autonomia, e que esse engodo é provocado pelo orgulho ou, de forma mais 

elaborada, pela imorredoura pretensão de um desejo que busca autonomia de si na 

doentia afirmação de sua própria divindade (no anseio de se tornar 

metafisicamente autônomo). No entanto, essa é uma busca irremediavelmente 

abortada, uma vez que no aqui e agora, no qual vive o humano neste mundo, tudo 

vira pó, inclusive as coisas mais duradouras como a memória institucional e a 

tradição. No entanto, o orgulho permanece e se renova a cada geração em sua 

insistente busca por ser. Isso significa dizer que, de acordo com as tradições 

religiosas, tudo vira pó, exceto o desejo de autonomia metafísica ou, melhor 

dizendo, exceto o desejo de divindade. Percebe-se, portanto, o quanto o desejo 

humano se inclina para o espírito ao mesmo tempo em que o repele, em nome de 

seu projeto próprio de divindade (o projeto prometeico). Eis a grande atribulação 

da condição humana, um desvio conhecido pela tradição religiosa hebraico-cristã 

pelo nome de “idolatria”. 

Assim sendo, do ponto de vista do espírito (do para lá e então), é preciso 

que o humano se reconheça em humildade e paciência como criatura, diante de 

uma criação dadivosa, misteriosa e realmente capaz de criar a partir de si mesma. 

Para que isso ocorra, é preciso que o humano abra mão, pelo menos em certa 

medida, de seu “amor” próprio, ou seja, que ele reconheça a precariedade e o quase 

nada de seu desejo e de seu self, mas essa é uma operação que o desejo humano 

tende a solapar, uma vez que parece que ela coloca em risco a própria existência do 

desejo. Ao ter de reconhecer a insuficiência ontológica do ser que ama acima de 

todas as coisas: o próprio self que forjou para si, o desejo humano se ressente de 

sua criaturalidade e se fecha no orgulho de si. Ao dar esse passo fatal, o self se 

encerra no “amor” próprio e se afasta do espírito, num ato de rebeldia orgulhosa, o 

qual revela, não obstante, o indestrutível direcionamento espiritual do desejo 

humano, cuja metafísica manifesta fome e sede de divindade: 
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Por que procurar, custe o que custar, abrir mão de Deus quando ele marca a sua 

presença, por que querer sempre reduzir tudo à dimensão humana, quando 

sabemos que ela não nos basta? […] O prólogo do Evangelho de João é uma espécie 

de inversão do Gênesis, mostrando que não é Deus que expulsa o homem, como nos 

diz a cena do Paraíso terrestre, mas que foi o homem que expulsou Deus. É assim 

que deve ser entendido, no meu entender, o pecado original (GIRARD, 2011d: 174-

177). 

Assim sendo, talvez fosse possível imaginar uma cena formadora pela ótica 

de um humano vocacionado para o espírito. Ao se propor aqui uma “cena 

formadora”, não se pretende formular uma origem histórica e, assim, designar 

tempos e locais prováveis. Uma formulação dessa natureza seria completamente 

descabida em face da imensidão temporal-espacial do processo de hominização. O 

que se pretende é elaborar um cenário antropologicamente viável e 

teologicamente fundamentado, no qual se insira um ente, o humano, que desperta 

para a história – para o seu processo de realização histórica – ao entrar em conflito 

e tensão com a sua vocação: o divino. 

Do ponto de vista dos vestígios materiais, o que se vê, em Chauvet, é uma 

impressionante disposição (imagens e ossuário) de simbologias caçadoras. Não há 

como saber se todas as feras e animais ali retratados e depositados eram 

efetivamente caçados ou não, embora seja seguro afirmar que ao menos uma parte 

o fosse. No entanto, é possível perceber, com certa segurança, uma evidente 

preferência simbólica pelos animais de grande porte: as feras e os animais de 

expressiva potência muscular (rinocerontes, leões, ursos, mamutes, leopardos, 

cavalos, bisões etc.). Havia, naquele espaço, uma simbologia do sagrado associada 

aos animais imponentes e predadores. Assim, é possível levantar a hipótese de 

uma identificação entre o agrupamento humano e a patente robustez, força e 

habilidade daqueles animais. O perigo e o desafio presentes nas grandes caçadas 

davam ao grupo, após o seu término (depois do enfrentamento e da vitória), uma 

intensa percepção de senhorio em face do universo mais letal da natureza, e esse 

domínio era transferido aos profundos recessos das cavernas, nos quais ele se 

expandia do aqui e agora em direção ao para lá e então, e vice-versa. A vida 
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exterior era transferida para a vida interior de modo a reforçar um desejo (ou um 

anseio) de ser ou de se perceber como senhor das feras, absorvendo-as em si e 

criando, a partir de um prolongado relacionamento de enfrentamento com os 

grandes animais, uma identidade que se reconhece como senhora do aqui e agora. 

Em certa medida, a cosmologia servia tanto ao orgulho quanto ao seu desejo de 

espírito. 

Obviamente, não se tem em Chauvet uma cena originária, muito pelo 

contrário, uma vez que se trata de um ambiente do paleolítico superior, no qual as 

culturas humanas já se faziam presentes havia muito tempo. Mas Chauvet é de fato 

um dos ambientes mais antigos, nos quais se vislumbra uma rica protocosmogonia 

ou mesmo uma cosmogonia. Há, nesse lugar, uma viva elaboração humana em seu 

radical processo de se consolidar enquanto cultura no meio do mundo natural. 

Nesse sentido, a caverna de Chauvet (c. 28000 AEC), embora seja bastante recente 

no que diz respeito a uma hipotética cena originária,3 é uma das mais antigas 

testemunhas arqueológicas de um sapiens em pleno exercício de suas faculdades 

espirituais. O que Chauvet nos revela? Muitas coisas, embora três delas sejam 

especialmente relevantes para o caso desta discussão: 

(1) As populações do auraciano dispunham de uma pujante vida espiritual. 

(2) Essa vida se articulava junto a um universo específico de animais, os quais 

eram cultuados no interior das cavernas. 

(3) A natureza desses animais aponta para um desejo de senhorio em face do meio 

e um decorrente fascínio pelo poder. 

Antes de discutir as implicações dos três traços, é importante destacar a 

suspensão de qualquer proposta “naturalista” na descrição desse tipo de universo, 

uma vez que uma suposta “religião naturalista”, associada a contextos pré-

históricos, carece, por completo, de qualquer base antropológica e histórica. A 

naturalização do universo é uma visão historicamente recente, a qual foi 

fomentada no interior da Revolução Científica, no Ocidente dos séculos XVI e XVII, 

                                                             
3 Levando-se em conta que o sapiens, anatomicamente constituído, pode ser situado há 

cerca de 200 mil anos e que, na África do Sul, foram encontrados remanescentes de 
linguagem simbólica – desenhos e padrões gráficos – de 75 mil anos. 
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e consolidada nas filosofias do século XVIII. Portanto, projetar, em ambientes pré-

históricos, o entendimento que se teve, a partir da modernidade, de “natureza” e de 

“natural” como conjuntos e sistemas autônomos regidos por “leis” próprias seria 

incorrer no mais tolo anacronismo. 

De forma visível, os três traços acima destacados, os quais são 

arqueologicamente sustentáveis, convergem no entendimento teológico de um 

sapiens espiritualmente vocacionado, embora refém de um orgulho fundador de 

sua condição enquanto ente histórico (enquanto criatura construtora de cultura). 

O humano se eleva cognitivamente e com o tempo passa a dispor de meios, 

técnicas e ferramentas que o colocam no topo da cadeia alimentar (no topo de 

poder), ao mesmo tempo em que cai no mais obstinado orgulho em razão de sua 

reconhecida e crescente condição de “senhor” deste mundo. 

À medida que se recua no tempo, as técnicas e as ferramentas se tornam 

mais simples e a arte e a religião rareiam, até desaparecerem dos vestígios. Por 

outro lado, técnica, ferramentas, religião e arte parecem florescer 

progressivamente entre o final do paleolítico médio e o início do superior (100000 

– 40000 AEC), e esse avanço esteve ligado a decisivos saltos no campo do 

desenvolvimento cognitivo. Talvez, o mais decisivo deles tenha sido a “conquista” 

da linguagem articulada: o desenvolvimento dos primeiros idiomas. A formação da 

linguagem elevou o humano, em definitivo, para o topo das relações com o mundo, 

tornando-o capaz de criar um mundo só para si, um cosmos, junto ao qual ele pôde 

controlar os outros mundos ao afirmar o seu mundo. “O fato de ser possível 

ensinar macacos a andar de bicicleta [dentre muitas outras habilidades], mas de 

ser impossível ensiná-los a falar, sugere que é o uso da língua, e não o de 

ferramentas, a característica essencial da humanidade. A fala, e não e a lança e a pá, 

é a força que cria a cultura humana” (DAWSON, 2014: 119). 

Assim sendo, será preciso situar uma cena originária no interior do 

processo de desenvolvimento da linguagem humana, a música dos homens, em 

linguagem metafórica. Mais precisamente, será preciso situar o nascimento dos 

primeiros símbolos ou mesmo do primeiro símbolo cultural. Qual teria sido a 

natureza desses primeiros símbolos ou desse primeiro símbolo? O universo 

simbólico de Chauvet nos indica uma humanidade paleolítica envolvida com um 
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expressivo repertório que poderia ser chamado de “mágico-religioso-ritual”, no 

qual o humano vislumbra o real a partir das lentes metafísicas de seu mundo 

interior. Os imensos bisões, cavalos, mamutes e leões parecem flutuar, como num 

sonho ou numa visão, pelas paredes das cavernas, evocando cores, movimentos e 

dinâmicas muito intensas, como se participassem de outro plano mais vivo ou 

mesmo suprarreal. É evidente que esse cenário numinoso de Chauvet já estava 

integrado a complexos universos narrativos, os quais, por sua vez, compunham 

uma estrutura ritual e mitológica articulada em torno de ações e vivências 

caçadoras: 

Ações são representadas por verbos; e a raiz verbal, a “forma zero”, dos verbos, na 

maioria das línguas – incluindo o inglês, o alemão, francês, o latim o grego e o turco 

– é o imperativo; e a comunicação por meio de imperativos é mais primitiva e mais 

básica do que uma comunicação assentada em exposições. Portanto, a mais 

profunda estrutura de um conto qualquer seria articulada em torno de uma série 

de imperativos: “pegue [aquilo]”; isto é, “saia, pergunte, descubra e lute por aquilo, 

pegue e fuja”. E a reação de uma plateia diante de um conto está em perfeita 

conformidade com esse padrão […] Dessa forma, a comunicação na forma de 

sequências de ação, na forma de conto, é tão básica e elementar que não pode ser 

reduzida a níveis mais profundos (BURKERT, 1997: 16). 

É possível sugerir, então, um repertório narrativo mais arcaico 

fundamentado numa busca ou numa saga estruturada em linhas apropriadoras 

(“vá”, “mate”, “pegue” e “fuja”, por exemplo). O mais importante, em nosso caso, é 

perceber que essa linha imperativa comporta atitudes notadamente apropriadoras 

ou, em outras palavras, “valores heroico-agressivos” (BURKERT, 1977: 16), os 

quais revelam um humano que sai para conquistar o mundo e se apropriar do que 

lhe chama a atenção. Mas o que lhe chama a atenção? Certamente, os grandes 

bichos. Mas por quê? Essa é uma pergunta bem mais difícil, e uma resposta viável 

se encontra numa possível unidade entre esses animais. Como foi acima 

mencionado, a maioria desses animais se associa diretamente às noções de poder; 

como se eles, em razão de seus atributos, evocassem o poder de se tornarem 
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senhores de algo. Em seu nível mais subliminar, a linha imperativa busca 

apropriar-se do poder por meio de comandos. Nesse sentido, é possível afirmar 

que o humano é o primata que intui e busca o poder. Na linguagem dos mitos, 

fazer-se herói (e ser visto como tal) significa iniciar uma série de ações cujo 

sucesso delega e confere poder. De onde vem o comando para essas ações? Esse é 

um ponto importante ao revelar que o poder não está no sujeito e tampouco no 

alvo em si, mas na ação vitoriosa ou na obtenção do resultado desejado. É a vitória 

que confere sentido (e prestígio) ao se manifestar como sinal consolidado de 

poder. 

Assim como o desejo, o humano é um ente que se movimenta para fora de si 

em busca de algo (ou de coisas), das quais se infere valor. Nas paredes de Chauvet, 

esse valor era “essencializado” em sistemas próprios, os quais hoje nos escapam 

em suas narrativas específicas. Essas narrativas eram transportadas e se 

relacionavam com as realidades do interior do universo xamânico, do qual 

emanavam os valores, a moral e as crenças daquele universo. Ao contrário dos 

animais fisicamente abatidos, os animais desenhados apontavam para o campo da 

imortalidade. Caracterizar esse mundo como transcendência espiritual ou como 

profundidade psíquica implica, no caso da perspectiva aqui adotada, a mesma 

imersão no suprarreal do sagrado. 

Portanto, pode-se afirmar que o humano busca para si a imortalidade do 

sagrado e dela procura se aproximar. No entanto, essa é uma busca completamente 

enviesada por atividades violentas: pela necessidade de se fazer “herói” mediante a 

conquista do outro para a afirmação da superioridade de si, numa operação que 

sempre ocorre em detrimento do outro. Assim, trata-se de uma busca manchada 

pelo orgulho e pela violência. Todavia, a busca continua “e o xamã percebe com 

frequência que ele suportou a sua própria morte e viveu para além dela” (BARKER, 

2005: 32). 

Do ponto de vista teológico aqui proposto, surge, no âmago da elevação 

cognitiva do sapiens (da ampliação de seus saberes e poderes), a questão de um 

abuso e de uma violação. Ao abusar de suas faculdades cognitivas para afirmar 

violentamente o seu domínio, o sapiens (tornado necans) vê o seu desejo de 

imortalidade comprometido por uma estrutura (o mundo da cultura) que não 
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consegue criar a não ser via comandos de apropriação. Nesse ponto, o Logos 

humano revela a sua face: 

Hoje, todos os esforços da crítica moderna estão focados sobre a noção de Logos, 

que significa a própria cultura humana, pois se trata de uma realidade dotada de 

linguagem. A crítica contemporânea efetivamente revela que o Logos como um 

todo está desmoronando. A crítica é capaz de mostrar cada vez mais como o 

significado foi ajuntado e organizado, apontando os defeitos lógicos e estruturais 

mesmo nas mais belas construções da cultura humana. Estou de pleno acordo com 

essa crítica. Simplesmente, acredito que tal crítica possa ser realizada de forma 

muito mais profunda e que será levada ao seu final lógico à medida que o papel da 

violência humana em toda criação cultural se torne cada vez mais óbvio (GIRARD, 

2007: 48). 

Houve um abuso e o sapiens se fez necans ao se fechar no mundo de uma 

cultura calcada na violência e na morte. Esse foi o exato momento em que surgiu a 

possibilidade de um ente histórico, ou seja, de um humano que percorre as 

vicissitudes de suas crises internas e que acumula experiência e memória. Dessa 

forma, é de fato possível imaginar uma cena originária ou formadora a partir da 

criação do Logos humano. Isso significa um cenário no qual a formação simbólica 

caminha de mãos dadas com a criação de estruturas violentas (de estruturas de 

poder). Contudo, isso ocorre junto a uma ansiedade imorredoura de recuperar o 

projeto original, o que só pode ser feito por meio de uma profunda transformação 

no coração, ao se renunciar o orgulho associado ao aqui e agora e ao começar a 

desejar a imortalidade associada ao para lá e então ou, melhor dizendo, a 

imortalidade do Logos divino – a imortalidade do espírito. 

 

x x x 

 

Segue, conforme prometido, um cenário originário, o qual, em razão de sua 

natureza espiritual, só pode ser descrito poética ou mitologicamente. Integrá-lo 

intelectualmente à realidade do aqui e agora é tarefa para muitos volumes e muitas 
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mentes. Ademais, esse cenário não é meu, mas retirado da boa literatura, 

incansável fonte de inspiração e permanente movimento do pensamento humano: 

Então, Ilúvatar falou e disse: “Poderosos são os Ainur e o mais poderoso entre eles 

é Melkor; mas, para que ele saiba, e todos os Ainur, que sou Ilúvatar, as coisas que 

cantastes vos mostrarei, para que possais ver o que fizestes. E tu, Melkor, verás 

que nenhum tema pode ser tocado se não tiver a sua suprema fonte em mim, nem 

pode ninguém modificar a música a despeito meu. Pois aquele que o tentar apenas 

provará ser meu instrumento na invenção de coisas mais maravilhosas que ele 

próprio não imaginava”. 

Então os Ainur tiveram medo e não compreenderam ainda as palavras que 

ouviram; e Melkor ficou cheio de vergonha, da qual nasceu secreta cólera. Mas 

Ilúvatar ergueu-se em esplendor e partiu das belas regiões que fizera para os 

Ainur, e os Ainur seguiram-no. Mas, quando chegaram ao vazio, Ilúvatar disse-lhes: 

“Olhai a vossa música!” E mostrou-lhes uma visão, dando-lhes vista onde antes só 

houvera ouvido; e viram um mundo novo, tornado visível para eles, um mundo 

feito globo no meio do vazio e nele sustentado, mas que não era parte dele. E, 

enquanto olhavam e se maravilhavam, esse mundo começou a desenrolar a sua 

história e pareceu-lhes que vivia e crescia. E, quando os Ainur tinham olhado um 

bocado e estavam silenciosos, Ilúvatar repetiu: “Olhai a vossa música! Esta é a 

vossa arte de menestréis; e cada um de vós achará aqui contido, entre o desígnio 

que vos apresentei, todas aquelas coisas que lhe podem parecer terem sido por ele 

próprio inventadas ou acrescentadas. E tu, Melkor, descobrirás todos os 

pensamentos secretos da tua mente e compreenderás que são apenas uma parte 

do todo e tributários da sua glória” (TOLKIEN, 1997: 17-18). 
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EPILOGUS  

Quando começarem a acontecer essas 

coisas, 

erguei-vos e levantais a cabeça, 

pois está próxima a vossa libertação 

(Evangelho segundo Lucas 21,28). 

 

No momento em que finalizo este trabalho, o noticiário internacional 

divulga que as forças do chamado Estado Islâmico do Iraque e da Síria [EI] 

massacram populações curdas, as quais buscam apoio e refúgio numa Turquia que 

fecha as suas fronteiras. Na verdade, o governo turco, valendo-se de sofisticado 

armamento norte-americano, ataca algumas posições curdas ao mesmo tempo em 

que pretende solapar o governo da Síria. Os Estados Unidos, por sua vez, 

bombardeiam pesadamente as posições do EI e enviam ajuda humanitária e militar 

aos curdos; não obstante, os norte-americanos negam que estejam em guerra. Eles 

mal saíram do Iraque e já estão voltando. O atoleiro não os deixa. Por outro lado, o 

governo de Teerã se encontra num impasse, e parece se inclinar na ajuda de seu 

antigo rival, o Iraque. O monstro fundamentalista ficou feio demais, até para os 

padrões teocráticos do Irã. Em meio a tudo isso, jornalistas ocidentais são 

degolados por jihadistas high-tech que cresceram e foram educados em escolas do 

Ocidente, principalmente em escolas britânicas. O falatório é generalizado, assim 

como a incessante troca de acusações, e o mundo da política e da cultura modernas 

permanece fiel à usual esquizofrenia de suas relações. 

Esse breve e real cenário contemporâneo, acima retratado, indica a 

continuidade de um sapiens atolado na violência, na hipocrisia e na loucura. O 

problema envolve a todos nós, e não parece haver nenhuma possibilidade de 

solução política. Passam-se as eras, a humanidade vai à lua, constrói artefatos 

nucleares e o imemorial [nós] versus [eles] não a abandona. Não há reconciliação à 
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vista, e o que sobra é um gosto amargo de que, afinal de contas, não aprendemos 

nada; uma sensação de que somos incorrigíveis em nossa violência, hipocrisia e 

loucura. Condenar a violência nos grandes temas é descomplicado, todos fazemos 

isso com grande desenvoltura e naturalidade, principalmente durante a ociosidade 

das conversas amigáveis e nos comentários triviais. No entanto, para muito além 

da geopolítica, a violência e a mentira nos perseguem nos pequenos detalhes da 

vida e nas relações diárias. Acusar o presidente de uma grande potência de 

hipócrita ou de criminoso é tarefa diária de milhões; muito mais difícil, no entanto, 

é ver-se como irmão – em humanidade – desse presidente, ou de qualquer 

presidente. Continuamos a cultuar as nossas tribos, a bater os nossos tambores e a 

bradar as nossas ladainhas. O que haveria de errado com isso? Em princípio, nada. 

No entanto, essas coisas encerram velhas identidades, as quais, na história dos 

homens, abrigam antigos ódios e imorredouras desavenças. Não se trata de passar 

aqui um sermão, obviamente, mas de alertar para a presença quase universal de 

um modo de ser que não consegue se libertar de identidades forjadas na violência. 

Como identificá-las? No tom invariavelmente acusatório em que se expressam, 

junto a uma completa e total falta de autocrítica, ou mesmo uma absoluta ausência 

de arrependimento. Esse tipo de identidade (que afeta a todos, embora em graus 

variados) não se arrepende de nada e não aprende nada. Infelizmente, o sagrado 

violento ainda nos domina em grande parte. Ele está presente – infiltrado como um 

pernicioso e letal agente secreto – na quase totalidade do tecido social: cultural, 

político, econômico, acadêmico e religioso. Isso ocorre porque, em primeira 

instância, o sagrado violento se instala no psiquismo do sapiens, em seu desejo e 

nas metafísicas que esse desejo constrói. 

Do ponto de vista da teoria mimética, a história é um sistema de desejos, 

portanto a chave para a abertura de expressivas transformações passaria, 

necessariamente, por profundas reorientações nos desejos compartilhados. Em 

uma época de impressionante integração planetária dos meios de comunicação 

como a nossa, profundas transformações no desejo poderiam de fato percorrer os 

mais variados contingentes populacionais em espantosa velocidade. De alguma 

forma, isso já está acontecendo, muito embora esse alastramento das 

comunicações também facilite a propagação dos contágios violentos. Portanto, o 
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mundo parece se tornar, ao mesmo tempo, e a cada dia, melhor e pior. 

Determinadas populações e pessoas se libertam na mesma velocidade em que 

outras são escravizadas e mortas, e intensos rodamoinhos de desejos conflitantes 

parecem se avolumar. A história dos séculos nos informa que a humanidade nunca 

é a mesma, e, no entanto, ela continua a repetir, exaustivamente, a dinâmica de 

expurgos e de retaliações, de perseguições, exílios, cativeiros e genocídios. À 

medida que a tecnologia avança – e isso significa o avanço do poder humano – o 

acomodamento das tensões se torna progressivamente problemático. Pequenos e 

perigosos grupos passam a ter grandes poderes, desde que tenham em posse 

determinadas tecnologias. As potências se veem, então, obrigadas a recrudescer os 

seus mecanismos de controle e de defesa, o que afeta a liberdade de todos, e isso 

ocorre junto à intensificação das tensões e ao rareamento dos mecanismos 

compensatórios. Nesse processo, o medo e a desconfiança ganham expressivo 

terreno, o que aumenta a possibilidade dos desequilíbrios, das retaliações e dos 

desastres mundiais. 

Essa dinâmica é visível e pode ser facilmente rastreada na história recente 

do mundo. Os antigos métodos de esvaziamento das violências se mostram hoje 

insuficientes, e as substituições compensatórias se tornaram cada vez mais 

exigentes e deficientes no mundo moderno. Assim sendo, questiona-se: até quando 

a história acomodará a permanência do sagrado violento e de suas metafísicas do 

subterrâneo? Uma resposta precisa ao quando ninguém pode dar, nem mesmo os 

verdadeiros profetas; no entanto, ao admitir a real pertinência da pergunta, uma 

forma ou outra de teleologia (imanente e/ou transcendente) se impõe, junto à 

urgente necessidade da transformação do humano. 

O termo “apocalipse”, em seu contexto literário original, exprime uma 

“revelação”, no sentido de uma apropriada leitura dos sinais dos tempos em 

linguagem metafórica ou mesmo espiritual. De fato, a visão apocalíptica revela “o 

ensinamento sobre a natureza catastrófica de todas as eras” (NIEWIADOMSKI, 

2007: 57). O leitor teria dúvida sobre tamanha afirmação? Vamos às provas: a 

Guerra do Peloponeso encerrou (catastroficamente) a época helênica; a invasão 

dos bárbaros fez o mesmo com a era romana; a Guerra dos Trinta Anos foi o 

desfecho catastrófico da cristandade medieval; e as duas Guerras Mundiais 
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puseram um ponto final nada menos que catastrófico sobre a hegemonia da 

moderna civilização europeia. Nesse sentido, fica claro como o pensamento 

apocalíptico não anuncia “o fim do mundo”, mas o fim “dos mundos” ao revelar a 

fatal debilidade constitutiva de todos os projetos políticos e imperiais da 

humanidade. Portanto, ele não prediz como será o futuro, uma vez que seria 

impossível antever a história, e nenhuma época jamais conseguiu antecipar a 

época vindoura; em vez disso, trata-se de uma hermenêutica (e de uma sabedoria, 

obviamente) que lê a atuação dos mecanismos culturais humanos em face da 

inevitabilidade de seu colapso. Não é o caso, porém, de dizer “plus ça change, plus 

c’est la même chose”, mas de perceber a constante presença de uma falida cultura 

humana a sustentar a base dos projetos políticos: 

Uma vez que o propósito ou final da história universal é o humano, o apocalipse 

usa enfaticamente o princípio de responsabilidade moral para interpretar essa 

trajetória […]; a colocação pode ser tomada como um apocalipse no sentido de 

uma revelação sobre o significado dos sinais dos tempos […] Essa identificação do 

centro da história com o final é a identificação de um conceito espacial com outro 

temporal, o “aqui e agora” com o “lá e então”. [Portanto,] o gênero apocalipse 

descreve aquilo que “é” eternamente e aquilo que “será” temporariamente […]; é a 

lente por meio da qual vemos a política internacional porque é fons et origo [fonte 

e origem] do conceito de história e de historiografia. Não fosse pelo apocalipse, não 

teríamos desenvolvido as categorias mentais com as quais poderíamos levantar 

questões de significado e adequação interpretativa (HAMERTON-KELLY, 2007: 12-

15). 

Sabemos que não teremos todo o tempo do mundo, mesmo que ainda 

tenhamos um tempo considerável. A nossa era naufragará como todas as demais? 

Fingimos não reconhecer a validade da pergunta. Não obstante, esta é uma era na 

qual os meios de destruição em massa são simplesmente avassaladores. Por outro 

lado, sabe-se que do seio das catástrofes históricas sempre nasceram novas 

realidades e possibilidades inéditas, diante das quais as culturas e suas sociedades 

se renovaram ou desapareceram. Mas, no momento em que a humanidade se 

integra, e cresce o poderio dos grupos e das nações, as responsabilidades 
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aumentam, pois se sabe que, no mundo atual, os erros cobrarão um preço muito 

alto. Até meados do século XX, as eras manifestavam conjuntos históricos mais ou 

menos independentes, mas essa é uma realidade que foi definitivamente superada 

durante o período final do século XX e o início do século XXI. Nesse sentido, o 

próximo apocalipse poderia envolver, de fato, o planeta inteiro, reunindo, em 

escala e em intensidade impressionantes (maiores que as do apocalipse das duas 

Guerras Mundiais), devastadores agregados político-religiosos voltados ao pleno 

exercício da violência. O katechon desta era ainda impede o completo 

derramamento de um oceano de caos. Mas até quando? 

Violência, hipocrisia e loucura. 
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