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1. Introdução e justificativa 

 

O presente projeto se propôs a investigar as formas pelas quais a religião é 

interpelada por fatores ideológicos e políticos. Para tanto, buscamos desenvolver um 

referencial teórico capaz de dar conta da inter-relação entre ideologia e interpretação 

bíblica. Trata-se de uma questão relevante tanto do ponto de vista da história da teologia, 

uma vez que a interpretação do texto sagrado foi e é um dos motores básicos da construção 

de conceitos, doutrinas, representações e práticas, quanto do ponto de vista do estudo do 

campo religioso atual. Isto porque em anos recentes temos testemunhado um notável 

crescimento do uso de motivos, temas e textos bíblicos na formulação de debates sobre 

questões sociais relevantes, na disputa política e eleitoral, na legitimação da guerra e da 

violência, e em uma ampla variedade de questões éticas pertinentes no mundo 

contemporâneo. A contribuição que este projeto oferece é a construção de um referencial 

que visa uma reaproximação crítica e frutífera das diversas dimensões do problema. 

Nesta perspectiva, o ideário teológico e religioso deve ser estudado como um lugar 

de inscrição do sujeito no discurso, ou seja, um lugar onde cultura e ideologia são 

inscritas. Ao estudá-lo sob a ótica de nosso referencial teórico específico, constataremos 

que uma abordagem unidisciplinar (ou seja, unicamente teológica, sociológica, histórica 

ou linguística) não permite uma abordagem adequada do fenômeno religioso, em sua 

interação dinâmica com o texto sagrado e suas consequências e implicações sociais.  

Uma premissa fundamental de nosso trabalho é que o pensamento religioso e a 

interpretação bíblica também estão conectados à construção de percepções políticas. No 
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contexto de nossa pesquisa, entende-se o político como tudo aquilo que diz respeito a 

relações de poder no âmbito das relações sociais (Hay, 2002). O discurso político, 

perpassado pela ideologia, formula-se também com base em elementos retirados da 

interpretação bíblica. Nos interessa investigar a formação de conceitos, posições e 

ideologias políticas e também na utilização e concepções derivadas do texto bíblico para 

as mais diversas formulações ideológico-políticas. 

Antes disso porém, surge uma pergunta ainda mais fundamental: Por que pensar 

religião, ideologia e linguagem juntas? A resposta se encontra no fato que todas as áreas 

da vivência humana são perpassadas por signos e símbolos, que significam (por 

definição) e portanto são ideológicos, no sentido mais amplo do termo. Os materiais 

semióticos são sempre ideológicos e toda ideologia se manifesta por meio desses 

materiais. Portanto, se esta inter-relação é parte constitutiva de todas as dimensões da 

existência humana (isto é o que o pensador russo Mikhail Bakhtin chama de a ubiquidade 

social do signo), segue-se a pertinência de pensar o fenômeno religioso também sob estas 

lentes. Com efeito, os trabalhos do chamado “círculo de Bakhtin” sempre acenam para 

esta temática embora nunca tenham de fato devotado a atenção alegada e, de fato, devida 

ao tema. A presente pesquisa é uma tentativa de responder a este chamado. 

 

2. Objetivos 

 

 O objetivo da pesquisa consiste na elucidação dos mecanismos que possibilitam a 

formação de conceitos e doutrinas, bem como a leitura dos textos sagrados – 

principalmente os bíblicos – segundo certas trajetórias ideológicas, levando em conta as 

condições sociais e históricas da interpretação e o impacto destas interpretações na prática 

de comunidades religiosas. 

Nossa proposta de trabalho centra na linguagem como atividade dos e sobre os 

sujeitos, e busca a elucidação das trajetórias ideológicas, das condições sociais e 

históricas da produção do sentido e a relação entre as práticas linguísticas e o conjunto de 

atividades sociais em que o sujeito está inserido – o que inclui as redes de interação 

familiar, escolar, profissional, religiosa, entre outras. 

Neste sentido, a pesquisa visa mais especificamente responder às seguintes perguntas: 

1) De que forma a interpretação da bíblia por uma comunidade religiosa é afetada 

pelo contexto social, histórico e ideológico em que está inserida? 
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2) De que maneira estes textos e símbolos oferecem os próprios subsídios que 

permitem a formulação de ideologias, crenças e doutrinas? 

3) Quais os efeitos das diversas interpelações ideológicas e políticas da interpretação 

bíblica sobre práticas sociais concretas? 

Nesta perspectiva, a contribuição que nos propomos apresentar é a de o estudo da 

construção do pensamento religioso e doutrinário, bem como da interpretação bíblica e 

sua relação com o histórico, o social e o político deve deslocar seu foco para uma 

observação de como o fenômeno ideológico se faz presente no jogo simbólico e textual e 

na materialidade discursiva da interpretação dos textos bíblicos. 

 

3. Fundamentação Teórica 

 

 Como a pesquisa teve cunho essencialmente teórico, um tratamento mais 

aprofundado de nossa fundamentação será dado adiante, no item “discussão dos 

resultados”. Na presente seção, apenas destacamos em linhas gerais os pontos teóricos 

que serão desenvolvidos posteriormente. 

 Em primeiro lugar, reconhecemos que existe uma relação significativa entre 

religião e sociedade. A religiosidade não se manifesta em um vácuo, mas tem relação 

direta com a organização social, com a vida em comunidade, com a cultura e com a 

política. Todas estas dimensões da existência humana são indissociáveis na prática, de 

modo que o estudo do fenômeno religioso deve levar em conta a realidade social em que 

a religião está inserida. 

 Em segundo lugar, adotamos o conceito de ideologia como fator determinante da 

articulação entre sociedade e religião. A ideologia é também entendida aqui como um 

fenômeno que se manifesta por meio de materiais simbólicos, isto é, por meio de formas 

de linguagem. Assim, a ideologia conecta fenômenos sociais e culturais à esfera da 

produção simbólica. 

 Por esta razão, em terceiro lugar, a relação entre religião e sociedade é aqui 

estudada pelo viés da linguagem. A religião é, segundo a perspectiva teórica adotada aqui, 

um sistema simbólico. Como tal, ela participa do campo mais amplo de produção 

simbólica que forma uma cultura e uma sociedade. É justamente seu papel como sistema 

simbólico que lhe possibilita a recepção, formulação e transmissão de conteúdo cultural, 
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e que faz com a religião tenha uma função tão determinante no conjunto dos fenômenos 

sociais.  

 Se entendemos a religião como sistema de símbolos e a ideologia como a 

interpelação política dos sujeitos, também por meio de símbolos, segue-se que é 

justamente nas formas de produção simbólica, nos signos, símbolos e textos religiosos 

que encontraremos a articulação entre religião, política e fenômenos sociais.  

 Assim, a observação da linguagem ocupa um lugar central em nossa reflexão. 

Naturalmente, sabemos que a linguagem pode ser abordada de diversas formas. Em nosso 

trabalho, elegemos o texto sagrado como unidade simbólica fundamental a ser estudada. 

Entendemos que o texto sagrado é o elemento fundador do discurso religioso, e portanto, 

nosso foco recai sobre o desenvolvimento de métodos e recursos para sua interpretação. 

Para tanto, recorreremos primariamente a abordagens derivadas da análise de discurso. 

  

4. Metodologia 

 

O ponto de partida metodológico é a observação e catalogação de instâncias 

concretas de interpelação do discurso religioso pelo ideológico na interpretação do texto 

bíblico. A partir desta matriz básica, e à luz dos objetivos delineados acima, o nosso 

método de trabalho consistiu em: 

1) Pesquisa bibliográfica sobre teorias que enfocam a religião como 

sistema simbólico. De particular importância foi o estudo da contribuição do 

sociólogo Peter Berger. 

2) Pesquisa bibliográfica sobre a relação entre linguagem e ideologia. 

O recorte teórico englobou: a conceituação de ideologia de Paul Ricoeur; o 

trabalho de Mikhail Bakhtin e do chamado “círculo Bakhtiniano” quanto à 

relação entre a natureza do signo linguístico e a ideologia; e a proposta de 

descrição da linguagem da escola francesa de análise do discurso. 

3) Um estudo histórico e exegético da interpretação da Bíblia na 

antiguidade, com particular enfoque na forma como o texto bíblico foi 

instrumental no desenvolvimento do messianismo no judaísmo e no 

cristianismo primitivos. A escolha do tema se deveu ao fato da relação entre 

o tema do messianismo e a questão da política, o que permite uma observação 
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mais direta da relação entre ideologia, discurso, religião e interpretação do 

texto bíblico. 

4) Além da pesquisa bibliográfica realizada em São Paulo, o projeto 

também envolveu viagens do pesquisador responsável para interação com 

acadêmicos trabalhando em áreas cognatas e pesquisa em bibliotecas 

especializadas na North-West University (África do Sul), The King’s College, 

Gordon College, Overseas Center for Mission Studies e Yale University 

(EUA).  

 

Os resultados da pesquisa são discutidos abaixo. 

5. Discussão dos Resultados 

 

A relação entre religião e sociedade 
 

No campo dos estudos acadêmicos sobre a religião, podemos identificar 

essencialmente duas perspectivas principais sobre a relação entre religião e sociedade. 

Para alguns, a religião é algo inato ao ser humano, um princípio biológico e/ou 

psicológico análogo aos fenômenos que originam os reflexos físicos, a fome, os desejos, 

a arte, o mito, a fantasia. Aqui incluímos pensadores tão diversos entre si quanto Henri 

Bergson, Ernst Cassirer, Rudolf Otto, Carl Gustav Jung e Mircea Eliade. Para outros, a 

religião é um fenômeno essencialmente social, no sentido que o sentimento religioso teria 

se originado a partir do impulso das pessoas se organizarem em sociedade e dos processos 

e necessidades inerentes ao convívio. Aqui pensamos em autores como Émile Durkheim, 

Marcel Mauss e toda a escola sociológica francesa. 

Independentemente de qual seja o ponto de partida adotado, há entre os estudiosos 

um consenso sobre a existência de uma relação íntima entre religião e a sociedade. Em se 

tratando de religião, o que existe, na realidade, é uma relação íntima e dinâmica entre 

questões individuais e sociais. 

A sociedade é algo que nós, seres humanos, criamos. Ao mesmo tempo, a 

sociedade nos molda, em certo sentido, nos cria. É dela que recebemos nossos valores, as 

estruturas fundamentais do nosso pensamento, todos os elementos de que dispomos para 

nos relacionarmos com o mundo em que vivemos. A própria consciência humana é um 
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produto da sociedade que a cerca.1 Nascemos e vivemos em um mundo cultural que foi 

criado por pessoas e que pode ser modificado por suas ações, mas que ao mesmo tempo 

nos molda e regula. 

 A relação entre religião e sociedade também é complexa e dinâmica. Ambas são 

produzidas pela mesma atividade humana e estão sempre em processo dialético, sendo 

moldadas pelos seres humanos ao mesmo tempo em que os moldam (Berger, 2004, p.64). 

 A religião está ligada de forma muito próxima ao que os sociólogos chamam de 

hipóstases sociais (o “estado” a “economia”, a “política”, o “direito”) (Berger, 2004, 

p.21). Estas hipóstases se apresentam ao ser humano como dados do mundo, como 

entidades pertencentes à realidade empírica assim como o ar, a água e as temperaturas 

ambientes. Mas todas essas entidades são criações humanas e, como tais, estão em 

constante transformação por meio de mãos humanas ao mesmo tempo em que regem e 

controlam as vidas das pessoas. Os processos simbólicos fazem como que os indivíduos 

– inseridos que estão nas sociedades – identifiquem essas entidades com as realidades da 

natureza. Asso, o mundo aparece ao ser humano como objetivo e “normal”. Nas palavras 

de Berger: “O êxito da socialização depende do estabelecimento de uma simetria entre o 

mundo objetivo da sociedade e o mundo subjetivo do indivíduo” (Berger, 2004, p.28). 

O estabelecimento dessa simetria pode ser entendido, em termos sociológicos, 

como um processo de institucionalização. Toda instituição social precisa ser internalizada 

na mente dos indivíduos. A religião pode servir como um potente fator de 

institucionalização. A prática do ritual serve de motor institucional, que gera na 

consciência uma espécie de correlato, ou miniatura do que existe no mundo objetivo, 

empírico.2 

 A vivência em sociedade não diz respeito apenas à criação de um mundo 

inteligível, mas também à manutenção desse mundo. Nesse sentido o processo de 

legitimação ou justificação do funcionamento “normal” das coisas no mundo, das 

estruturas sociais, das relações de poder, etc. é fundamental (Berger, 2004, p.42). A 

legitimação deriva seu poder da “objetividade” das relações sociais, de sua estabilidade, 

                                                 
1 Um ponto também desenvolvido por Bakhtin (1995). 
2 Berger (2014, p.35). O conceito de institucionalização de Arnold Gehlen diz respeito à forma como o 
indivíduo é programado para exibir certos comportamentos em situações sociais dadas, sem passar por 
algum tipo de reflexão. Trata-se de uma espécie de reação automática. A subjetivação seria a 
desinstitucionalização, ou seja, a objetividade do fato social é desmontada pelo indivíduo, que passa a 
considera-lo e refletir sobre ele. 
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da ilusão que temos que seu lugar já é dado, natural. A legitimação é o processo pelo qual 

entendemos que as coisas são como as coisas devem ser. 

 Embora legitimação e religião sejam duas realidades independentes – a 

legitimação perpassa muitos outros processos – elas estão conectadas e a religião se 

mostra como uma das mais potentes forças de legitimação. Isso porque, conforma aponta 

Berger (2004, p.48), a religião tem a capacidade de situar “os fenômenos humanos em 

um quadro cósmico de referência”. Os processos sociais da humanidade são conectados 

por meio da religião à esfera da eternidade, do transcendente, do sagrado. 

 A atividade de legitimação que busca dar sentido ao mundo e situar cognitiva e 

socialmente o indivíduo nele por vezes incorre no processo negativo que chamamos de 

alienação. Berger (2004, p.113) afirma que a alienação surge paradoxalmente do desejo 

de se construir um mundo significativo. No encontro com a realidade da sociedade 

objetiva (ou objetificada) o indivíduo se depara com um conflito entre o que é proposto 

por essa realidade e seus desejos. O processo de internalização da realidade objetiva social 

cria o que Berger chama de uma “duplicação da consciência”, isto é, uma ruptura entre a 

identidade socialmente (objetivamente) fixada e a identidade subjetivamente apropriada. 

O grau de conformidade entre os diferentes níveis é dependente do sucesso da 

socialização. Trata-se de um conflito entre os lados socializado e não socializado do eu. 

A manifestação interna do conflito exterior entre sociedade e indivíduo. 

 Na concepção de Berger (2004, p.97), a alienação seria “o processo pelo qual a 

relação dialética entre o indivíduo e o seu mundo é perdida para a consciência”. É o 

“esquecimento” da participação humana na construção do mundo social, que torna a 

realidade social objetiva como “natural”, já dada, não construída. A realidade construída 

socialmente se confunde com a “realidade em si”. 

 

Religião e transformações sociais 
 

A relação estabelecida entre religião e a construção social da realidade também 

implica que a religião é elemento participativo essencial das transformações sociais, as 

influenciando e sofrendo suas influências. Nesse ponto, é preciso ter cuidado para não 

simplificarmos excessivamente a questão e equacionarmos de forma mecânica eventos e 

transformações na história e nas sociedades com a evolução das religiões. É bem verdade 

que a história e a sociedade moldam e são moldadas pela religião, mas não se trata de 

uma equação simples. Como aponta Eliade (2008, p.378), o fato é que “as transformações 
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operadas no mundo material (...) abrem ao espírito novos meios de abarcar a realidade”, 

isto é, novas configurações sociais e processos históricos diversos permitem o surgimento 

de novas formas de experiência humana e geram novas possibilidades de engajamento 

com a dimensão espiritual ou sagrada da vida. Quais serão essas formas e que tipos de 

relação entre religião e sociedade vão surgir é, e sempre será, algo imprevisível. 

Precisamos estar atentos não apenas para estas diferentes possibilidades de 

relacionamento, como também levar em conta o fato que as mais diversas conjunturas 

históricas, independentemente de terem um efeito positivo ou negativo sobre as religiões, 

não conseguiram ainda acabar definitivamente com a religião em si ou com a 

“necessidade de uma experiência religiosa”. A religião passa por momentos em que é 

mais ou menos prevalente, mas nunca desaparece por completo. A própria dinâmica da 

perda e redescoberta dos valores religiosos é algo que informa a história de todas as 

religiões (Eliade, 2008, p.378-379). 

 Essa observação tem implicações importantes para as formas como as religiões se 

“comportam” no mundo contemporâneo, mundo este em que convivem um processo de 

secularização e a permanência e o fortalecimento de sentimentos e grupos religiosos. 

Estudos recentes apontam que a modernidade não pode ser encarada como um momento 

de perda uniforme e universal da religião. Secularização e religiosidade convivem em um 

mundo plural e cada vez mais complexo. 

A dimensão do “sagrado”, do “numinoso”, do “espiritual”, do “religioso”, tem 

sido parte integral da experiência humana. A religião tem sido moldada e transformada 

de forma condizente com a complexidade do cenário social atual. A medida que as 

sociedades se tornam mais diferenciadas e complexas, o fenômeno religioso também 

passa por transformações e mutações em sua complexidade. Não se pode mais pensar em 

religião como uma entidade estática, mas assim como a sociedade em geral, a religião 

está em constante movimento.3 

Dependendo de sua posição em cada sociedade, surgirão diferentes formas de se 

crer, pensar, agir, de se manter valores, de absorver ou rejeitar as diferentes influências 

da sociedade e da cultura em que se está inserido. As estratégias de negociação entre 

religião e sociedade variam. Podemos ver desde uma rejeição cabal (pelo menos em 

                                                 
3 A ideia de “religião em movimento” vem de Hervieu-Léger (2008). Recentemente, o conceito foi utilizado 
em uma importante publicação que explora de forma aprofundada o panorama religioso no Brasil 
contemporâneo: Teixeira e Menezes (2013). 
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princípio) das influências culturais externas, como no caso do fundamentalismo, a uma 

absorção criativa de elementos diversos, como no caso do sincretismo. 

 Por vezes, a distopia entre ideário religioso e realidade concreta leva a uma ruptura 

total entre grupo religioso e sociedade, e, assim, ao surgimento de movimentos radicais, 

apocalípticos, milenaristas e messiânicos. Mas, via de regra, as comunidades religiosas 

desenvolvem estratégias de negociação e diálogo com a cultura, ora mais abertos, ora 

mais resistentes. 

 

A função estabilizadora da religião 
 

Na perspectiva que orientou esse projeto, uma das funções centrais da religião é a 

de oferecer uma explicação estabilizadora do mundo. Ou seja, em meio à dinâmica, por 

vezes vertiginosa, dos processos sociais, a religião atua como fator de estabilização. Isso 

ocorre pela forma como a religião apresenta ideologicamente como mantenedora de uma 

tradição de verdade e do que poderíamos ver como “pontos fixos” que norteiam a 

experiência humana. 

A religião funciona como uma “cadeia de memória” (conceito de Danièle 

Hervieu-Léger, retomado por Berger). Em seu momento fundante, a religião se baseia na 

experiência extraordinária de seus pais fundadores. Ao longo do tempo a experiência se 

torna institucionalizada e transmitida por esta cadeia de memória. É esta perda do caráter 

originário da experiência que permite a existência e manutenção tanto da religião em si, 

quanto da própria convivência social. Aqui Berger também retoma Rudolf Otto, em sua 

afirmação que o “numinoso” é algo perigoso, misterioso e tremendo, e precisa ser 

“domesticado”. Isto estaria ligado também ao que Max Weber chama de “rotinização do 

carisma”, que se desenvolve no sentido hereditário e tradicional, no caso do chamado 

“carisma de pessoa”, ou no sentido de uma organização burocrática, no caso do “carisma 

de ofício” (Berger, 2014, p.35-36). 

Roger Bastide (2006, p.112)enxerga nessa dinâmica um problema fundamental: 

enquanto a Antropologia da religião percebe um processo contínuo de mudança social 

que afeta e ocasiona um processo de transformação constante pelas religiões, a religião 

se constituiria principalmente em torno de um mito das origens, de uma encarnação 

perene do seu momento inicial, uma constante “imitação da vida do seu fundador”. Essa 

ideologia da continuada conexão entre religião presente, “imutável” com o momento 
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fundador estaria sempre em tensão com a realidade das mudanças observáveis e 

observadas pelo antropólogo, pelo etnógrafo.  

Assim, Bastide (2006, p.112) entende que “a religião não nega a mudança, mas a 

considera unicamente como perda, ou regressão, em relação às origens, como 

enfraquecimento da dinâmica das Igrejas, da vida interior dos homens, como 

arrefecimento do fervor das criações.”4 Esta é uma visão limitada e reducionista. É bem 

certo que algumas tendências religiosas se orientam no sentido que o autor propõe, mas 

esta não é a única possibilidade. A dinâmica relação entre religião e transformação social 

pode tomar diversos rumos, não apenas o proposto por Bastide. 

Para um melhor entendimento destes rumos possíveis, remetemos ao conceito de 

ideologia, a ser discutido em seguida. 

 

Linguagem e ideologia  
 

Dentre as diversas formulações disponíveis do conceito de ideologia – e.g. 

Maclellan (1995), Heywood (2003) – salientamos a proposta de Ricoeur (1989). 

Desviando-se de uma perspectiva marxista tradicional, que toma a ideologia como um 

fenômeno inerentemente negativo, Ricoeur entende a ideologia como o processo pelo 

qual uma comunidade mantém viva uma memória de seu momento fundador e a partir 

dessa memória desenvolve mecanismos de pensamento e ação. A perspectiva da ideologia 

proposta por Ricoeur abre portas para novas percepções da relação dinâmica entre religião 

e sociedade. 

Ricoeur (1989, p.304) define a ideologia a partir de um ponto diferente das teorias 

marxistas centradas na luta de classes e parte de categorias derivadas de Max Weber e 

Jacques Ellul:  

 

A Ideologia depende da distância que separa a memória social de um advento 
que é preciso, no entanto repetir; o seu papel não é apenas difundir a convicção 
para lá do círculo dos pais fundadores, para fazer dela o credo do grupo inteiro; 
trata-se também de lhe perpetuar a energia inicial para além do período de 
efervescência. 

 

                                                 
4 Para Bastide só o sociólogo tem condições de capturar bem essa dinâmica (melhor que os etnógrafos) 
porque aborda o problema do ponto de vista das mudanças estruturais lineares que ocorrem ao longo da 
história – porque Bastide tem uma concepção essencialmente linear e contínua da mudança histórica. Em 
sua concepção estruturalista, mudanças históricas reais seriam aquelas que consistem na transformação de 
um sistema em outro. 
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A noção de ideologia de Ricoeur, entretanto, parece por vezes carecer de uma 

posição clara sobre a abordagem concreta dos fenômenos ideológicos. Um problema, 

aliás, reconhecido pelo próprio Ricoeur.5 Esta lacuna pode ser preenchida pelas teorias 

do discurso. Central, nesta perspectiva, seria o trabalho de Bakhtin e do círculo 

bakhtiniano, que, em uma significativa releitura da proposta de Cassirer (2001) oferece 

uma nova apreciação da linguagem (e, indiretamente, da religião) como campos de 

produção simbólica e ideológica. 

A reflexão bakhtiniana passou por desenvolvimentos distintos. Em sua forma mais 

rudimentar, ela se inicia no texto de P. Medvedev, de 1928 (Bakhtin; Medvedev, 2003), 

e também no de N. Voloshinov, de 1929 (Bakhtin, 1995). Em Medvedev temos, a partir 

da crítica do formalismo russo, a tentativa de mostrar que a ideologia é um fenômeno que 

faz parte de todas as manifestações simbólicas da sociedade, salvaguardando as 

especificidades dos diversos campos de significação. Esta linha de reflexão nos direciona 

para o que é particular no jogo simbólico do campo coorporativo. Embora Medvedev 

mantenha o foco na literatura, temos o reconhecimento do discurso religioso como um 

destes campos sígnicos específicos que precisa ser tratado. Em Voloshinov a ênfase está 

na língua como o fenômeno, por assim dizer, metasígnico. Poderíamos dizer que aqui o 

foco é não na especificidade de cada campo de produção simbólica, mas em suas 

características gerais e comuns. 

Muitos dos estudos sobre a religião se desenvolvem com base em concepções 

pragmáticas, idealistas, subjetivistas, ou psicologizantes. A contribuição central do 

trabalho do círculo bakhtiniano (assim como da análise do discurso) para esse estudo é 

apontar a presença da ideologia em todos os campos de produção simbólica – incluindo 

o discurso religioso, bem como sua apresentação da ideologia como centrada 

essencialmente no signo. O caráter do signo como fenômeno do mundo exterior é, para 

Bakhtin (1995, p.33-34), 6 de suma importância uma vez que implica que a realização do 

ideológico não se dá no nível da consciência individual, da subjetividade, conforme a 

“filosofia idealista” e a “visão psicologista” da cultura às quais ele tão fortemente se opõe. 

Bakhtin afirma que a compreensão só pode se realizar por meio de materiais semióticos 

(signos) e, sendo assim, é “uma resposta a um signo por meio de signos”. Bakhtin então 

                                                 
5 Ver, por exemplo, Ricoeur 2008). 
6 A questão da autoria dos textos do círculo bakhtiniano continua complexa, conforme apontado por 
Zandwais 2009). Para simplificação, o texto de Bakhtin/Voloshinov será doravante citado como Bakhtin 
(1995), e seu autor será referido como Bakhtin. 
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concebe a compreensão como uma cadeia ideológica que em nenhum momento penetra 

ou se confunde com a existência interior, existindo apenas como uma cadeia 

corporificada, material, de signos. 

O trabalho de Bakhtin permite aferir de forma mais focal e direcionada a 

localização mesma da ideologia. Com Bakhtin, vemos que a ideologia está na realidade 

concreta e material das manifestações simbólicas. Partindo da crítica bakhtiniana do 

objetivismo abstrato e do subjetivismo idealista, temos aqui, não uma via media entre 

objetividade e subjetividade, mas um outro caminho que permite ver que as 

representações do real não precisam ser tratadas como algo direto e imediato, nem como 

completa construção da realidade. É neste sentido que Medvedev fala de um “grosso anel” 

simbólico que envolve o ser humano mas que mesmo assim não remove por completo 

nosso acesso a algo que seja objetivamente real (Bakhtin; Medvedev, 2003, p.127-128). 

Nesta perspectiva, propomos que o estudo do discurso religioso deve deslocar seu 

foco para uma observação de como o fenômeno ideológico se faz presente no jogo textual 

e na materialidade discursiva do texto. Ao fazer isto, afirmamos que o trabalho dos 

sujeitos é a atividade constitutiva de uma forma em que o sujeito nem é a fonte unívoca 

do sentido, nem se perde em um assujeitamento absoluto. Trata-se de um movimento na 

tensão entre sistemas de referência e operações discursivas. Se mais uma vez partirmos 

da distinção entre tema e significação teremos uma direção. Concordamos aqui com Dias 

(1997, p.110), que relê a tese bakhtiniana à luz do conceito de hiperlíngua de Auroux 

(1994), e propõe que “o centro organizador da enunciação estaria, não no meio social que 

envolve o indivíduo, mas no fato do indivíduo ocupar uma posição de sujeito em relação 

aos fatos de discurso”. Em outras palavras,  

  

A enunciação permite o movimento que vai do sinal ao signo. O signo 
lingüístico, no entender de Bakhtin, adquire a sua identidade na relação 
dialética entre a estabilidade da sua significação, que lhe permite ser 
reconhecido como o mesmo signo em diferentes situações de 
enunciação, e a mobilidade que ele adquire relativamente à 
especificidade dessas situações enunciativas. (Dias, 1997, p.111-112) 

 

Este movimento de constituição do sinal em signo é perpassado pela ideologia, 

que, como vimos, ocupa um lugar central em nossa reflexão. A partir daí, temos, por fim, 

a noção da centralidade do texto na formação dos conceitos religiosos, ou da ideologia 

bem como na produção e propagação do discurso religioso. A importância do texto é bem 

apontada por Geraldi (1997, p.135): 
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é no texto que a língua – objeto de estudos – se revela em sua totalidade 
quer enquanto conjunto de formas e seu reaparecimento, quer enquanto 
discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio 
processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas dimensões. 

 

O ponto primordial desta definição é a noção de que a linguagem em uso não pode 

nem deve ser considerada como simples “acidente” ou apreensão localizada de um 

sistema abstrato, mas como lugar de interação social, de construção de relações, valores 

e significados. Partindo desta concepção, é possível adotar um conceito de texto como 

elemento através do qual a linguagem se realiza e corporifica. O lugar onde os sujeitos 

interagem por meio da linguagem e, portanto, unidade fundamental a ser trabalhada na 

investigação do discurso religioso.  

 

Enunciação e Análise do Discurso 
 

O texto deve ser tratado como um lugar de acontecimento do fato discursivo, 

definido a partir do evento enunciativo em si e das possibilidades estruturadas pela relação 

entre diferentes discursos. Esta perspectiva teórica serve como elemento focal para a 

investigação da interpretação ideológica e política do discurso no contexto religioso. 

O conceito de discurso adotado em nosso trabalho é característico da orientação 

francesa de Análise do Discurso, conforme exposto por Maigueneau (2011, p.51-56). O 

discurso é aqui compreendido como uma organização linguística situada para além da 

frase, ou seja, seus parâmetros são o da interação verbal social concreta. O discurso é 

orientado para fins específicos, e por isso mesmo deve ser concebido como uma forma de 

ação. 

O caráter de ação do discurso é oriundo de sua interatividade, isto quer dizer que 

o discurso é sempre construído no âmbito de uma relação social e dialógica. Um ponto 

que implica também a sua contextualização, sua localização material em um contexto 

histórico e social específico, remetendo sempre a outros discursos prévios, ao chamado 

interdiscurso. 

Entendemos também que o próprio sujeito do discurso é constituído no âmbito da 

prática de enunciação. O sujeito do discurso é moldado por meio da interpelação da 

ideologia e pelos parâmetros sociais e discursivos de configuração do enunciado, dentre 
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os quais destacamos a necessidade de calcar os discursos em gêneros discursivos 

específicos. 

A importância desse referencial para nossa pesquisa fica clara nas palavras de 

Maingueneau: 

 

[A análise do discurso] não apreende nem a organização textual em si 
mesma, nem a situação de comunicação, mas procura associá-las 
intimamente. Um texto publicitário, por exemplo, não é estudado 
exclusivamente como um tipo de estrutura textual, uma sequência 
coerente de signos verbais, nem como um dos elementos da estratégia 
de marketing, mas como uma atividade enunciativa ligada a um gênero 
de discurso: o lugar social do qual ele emerge, o canal por onde passa 
(oral, escrito, televisivo...), o tipo de difusão que implica, etc., não são 
dissociáveis do modo como o texto se organiza. O analista do discurso 
pode tomar como base de trabalho um gênero de discurso (uma consulta 
médica, uma aula de língua, um debate político na televisão...), ou um 
setor do espaço social (um serviço de hospital, um café, um estúdio de 
televisão...), ou ainda um campo discursivo (político, científico...); mas 
ele só parte de um gênero para situá-lo em seus lugares, e só delimita 
um lugar para examinar que gênero(s) de discurso lhe é(são) 
associado(s). (Maingueneau, 2011, p.12)  

 

Na perspectiva da análise do discurso, três competências intervêm na atividade 

verbal e são componentes intrínsecos do processo de produção do sentido e interpretação 

dos enunciados: a competência linguística, a competência enciclopédica e a competência 

genérica. Estas competências dizem respeito, respectivamente, a três instâncias ou níveis 

específicos, a saber, “domínio da língua, conhecimento do mundo, aptidão para se 

inscrever no mundo por intermédio da língua” (Maingueneau, 2011, p.42). 

Notamos, a partir daí, que o discurso religioso pode ser muitas vezes marcado por 

uma ilusão de transparência do real. Esta ilusão de transparência só pode ser penetrada e 

perscrutada se houver, conforme propõe Pêcheux:  

 

uma aproximação, teórica e de procedimentos, entre as práticas da 
“análise da linguagem ordinária” (na perspectiva anti-positivista que se 
pode tirar da obra de Wittgestein” e as práticas de “leitura” de arranjos 
discursivo-textuais (oriundas de abordagens estruturais). (Pêcheux, 
1997, p.49). 

 

Pêcheux entende essa aproximação como dizendo respeito à investigação das 

“materialidades discursivas, implicadas em rituais ideológicos, nos discursos filosóficos, 

em enunciados políticos, nas formas culturais e estéticas, através de suas relações com o 
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cotidiano, com o ordinário do sentido”. Esta aproximação deve também ocorrer segundo 

procedimentos metodológicos específicos. 

Neste sentido, é necessário enfatizar os “gestos de descrição das materialidades 

discursivas” (Pêcheux, 1997, p.50), que Pêcheux entende como um trabalho sobre a 

própria língua, enquanto base material comum das formações discursivas. Esse trabalho 

com a língua deve transcender as abordagens que tratam a semântica como uma busca da 

univocidade, da clareza, que primam pela eliminação da ambiguidade e focalizam na 

proposição lógica e na análise conceitual da frase, da sentença – tida como transmissão 

de sentidos ideais e plenos. O trabalho sobre a língua que Pêcheux propõe deve levar em 

conta o “equívoco, a elipse, a falta” que são constitutivos da língua – os elementos que 

Authier denomina de “heterogeneidade constitutiva”. 

Isto implica em afirmar que nas redes de discurso, inclusive nos discursos que se 

propõe neutros e transparentes, como é o caso do discurso religioso, sempre haverá o 

espaço para novos equívocos. 

Pêcheux entende que todo discurso, por se materializar nas malhas e redes sociais 

que lhe subjazem e constituem, representa sempre a possiblidade de reconfiguração e 

escansão dessas malhas. E embora não seja possível prever ou determinar como essa 

possibilidade pode se concretizar, Pêcheux invoca um programa de trabalho que permita, 

por meio de “descrições regulares de montagens discursivas” que “se possa detectar os 

momentos de interpretações enquanto atos que surgem como tomadas de posição, 

reconhecidas como tais, isto é, como efeitos de identificação assumidos e não negados” 

(Pêcheux, 1997, p.57). 

Nessa perspectiva, é possível entrever uma relação entre a “transparência” do 

discurso religioso e as diversas técnicas de “gestão social dos indivíduos” (Pêcheux, 1997, 

p.29), que se constituem em espaços de discurso “logicamente estabilizados”. Nesses 

espaços: 

 

supõe-se que todo sujeito falante sabe do que se fala, porque todo 
enunciado produzido nesses espaços reflete propriedades estruturais 
independentes de sua enunciação: essas propriedades se inscrevem, 
transparentemente, em uma descrição adequada do universo (tal que 
este universo é tomado discursivamente nesses espaços). (Pêcheux, 
1997, p.31) 

 

Estes espaços aparecem somados a experiências empíricas da realidade concreta, 

que lhes emprestam um ar de universalidade e estabilidade, que mascaram e ocultam 
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pontos de equívoco. Estes pontos, por sua vez, são ocultados ou apagados. Todos os 

sujeitos se encontram sujeitados por esses espaços de “homogeneidade lógica”. Sendo 

assim: 

 

Nesse espaço de necessidade equívoca, misturando coisas e pessoas, 
processos técnicos e decisões morais, modo de emprego e escolhas 
políticas, toda conversa (desde o simples pedido de informação até a 
discussão, o debate, o confronto) é suscetível de colocar em jogo uma 
bipolarização lógica das proposições enunciáveis – com, de vez em 
quando, o sentimento insidioso de uma simplificação unívoca, 
eventualmente mortal, para si-mesmo e/ou para os outros. (Pêcheux, 
1997, p.33) 

 

6. Um estudo de caso: o messianismo 

 
 O enfoque teórico delimitado acima pode ser aplicado agora a uma instância 

concreta da história da interpretação bíblica. O messianismo ocupou um papel de grande 

importância no desenvolvimento do judaísmo antigo e na formação de suas ramificações 

e grupos distintos, dentre os quais se encontram os primeiros cristãos. O estudo das 

expectativas messiânicas como fator ideológico constitutivo do judaísmo e o cristianismo 

na antiguidade permite entrever a relação entre ideologia, política e discurso religioso. 

 Iniciamos a discussão com uma observação de duas propostas teóricas opostas 

sobre o fenômeno do messianismo na antiguidade. Em um lado do espectro, alguns 

estudiosos têm tentado minimizar a importância ideológica e política do messianismo na 

constituição do judaísmo primitivo. Um expoente desta linha de pensamento é 

Charlesworth, que afirma que a fragmentação e variedade de concepções messiânicas no 

judaísmo antigo indicam que o messianismo possuía uma importância apenas ciliar 

(Charlesworth, 1998, p.1-5).7 

 Do outro lado do espectro encontramos a posição de Horbury, que sugere em seu 

esboço histórico do messianismo do século VI a.C a II d.C. que a importância da 

expectativa messiânica do judaísmo neste período não deve ser minimizada. Horbury 

reconhece a diversidade de configurações do messianismo no período, mas enxerga um 

elevado nível de consistência nas características atribuídas ao messias. Horbury vê na 

forma de organização e transmissão dos livros da Bíblia Hebraica (Antigo Testamento) 

                                                 
7 Dentre as inúmeras contribuições de Charlesworth destaca-se a conferência sobre o messianismo 
organizada na Universidade de Princeton. Ver Charlesworth (1992). 
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uma continuada inspiração e motivação para a expectativa messiânica influenciada pelo 

próprio conteúdo dos textos coletados. Estes textos ocupariam um lugar proeminente nas 

tradições interpretativas do judaísmo no período grego e romano. Por sua vez, estas 

tradições proporcionaram o surgimento de um messianismo ramificado, mas não 

inconsistente, inclusive com uma atribuição de traços super-humanos e sobrenaturais 

comuns ao messias (Horbury, 1998, p.2). 

 A partir da proposta teórica e metodológica esboçada acima, observamos o 

processo pelo qual as expectativas messiânicas assumiram as formas que as 

caracterizavam o judaísmo antigo, no período desde o final do chamado exílico 

babilônico8 até o princípio da era cristã, também conhecido como o período do Segundo 

Templo, e propor uma visão do messianismo que reconhece que o fenômeno assumiu 

formas variegadas mas reteve ao mesmo tempo alguns traços característicos comuns. 

Seguindo parcialmente Horbury, nossa tese é a de que o messianismo judaico tem suas 

raízes no período da composição dos textos bíblicos, mas assume suas características 

determinantes através de tradições interpretativas destes textos desenvolvidas segundo 

forças históricas e sociais diversas. Estas tradições demonstram como a ideologia e a 

política afetam a interpretação do texto bíblico e determinam os contornos específicos do 

messianismo para cada grupo social judaico.  

 Segundo a orientação baseada na abordagem bakhtiniana do signo que esboçamos 

acima, observamos primeiramente a presença da ideologia na linguagem. O termo 

“messias” deriva do grego messias que por sua vez deriva do aramaico mashiha e do 

hebraico mashiach (“ungido”). O termo grego aparece no Evangelho de João (1:42; 4:25) 

de forma a indicar que no período da escrita do Novo Testamento, já se inseria no contexto 

de um discurso com o qual pelo menos uma parcela da população judaica já se encontrava 

familiarizada. 

 O Conceito de “ungido de Yavé” já havia sofrido transformações significativas no 

fim do período do Antigo Testamento e a descrição abreviada “ungido” (Mashiach) passa 

a incluir em sua conceituação do governante divinamente aprovado a figura do sumo-

sacerdote e uma progressiva conotação voltada para o futuro. No século II a.C. o uso 

persistente desta forma já seria uma indicação de que o conceito era familiar e dispensaria 

explicações especiais. 

                                                 
8 O período do exílio – ou desterro – durou de cerca de 586 a 539 a.C. 
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 Ao discutir os usos do termo no período que vai do Segundo Templo às revoltas 

judaicas e literatura talmúdica, Horbury (1998, p.7-12) identifica quatro elementos que 

indicam a centralidade do messianismo. 

(i) Os usos da terminologia, particularmente do equivalente grego messias 

sugerem um uso bem difundido na oralidade. 

(ii)  O uso frequente e consistente da terminologia geraria certo nível de unidade e 

coerência, contrariando a ideia que as noções messiânicas eram totalmente díspares e 

inconsistentes. 

(iii)  As expectativas messiânicas originaram narrativas relativamente detalhadas 

do  advento, guerras e reino do messias. 

(iv) O vocabulário messiânico, bem como as noções que cercam o conceito 

derivam do Antigo Testamento, e é nesta coleção que se encontra o ideário a partir do 

qual as concepções posteriores se desenvolvem. 

 É necessário, portanto, observar tanto o uso do vocabulário messiânico como 

também as noções ideológicas e socioculturais na base do messianismo.  No contexto do 

Antigo Testamento, o termo mashiach se refere basicamente a um agente investido com 

uma função social específica. A unção com óleo separava socialmente um determinado 

indivíduo para o desempenho de uma tarefa especial, em caráter permanente ou 

temporário. Primariamente o processo de unção era administrado em reis (1 Sm. 2:10, 35; 

16:6; Sl. 2:2; 20:7; 84:10) – uma prática possivelmente herdada das civilizações cananéia 

e hitita  - sacerdotes (Lv. 4:3; 6:15) e outros oficiais religiosos (1 Cr. 16:22) (Fitzmyer, 

2007, p.9-11). O termo não aparece na primeira parte do Antigo Testamento, a Torá (ou 

Pentateuco). Seu uso é significativo nas narrativas sobre a história de Israel (nos 

chamados livros históricos ou profetas anteriores), em alguns Salmos, e em textos 

proféticos. A concepção de unção remonta a ideias comuns sobre a monarquia no antigo 

oriente próximo, e a relação entre estes conceitos e os desenvolvimentos posteriores no 

messianismo tem sido abordada por diversos estudiosos. 

 Mowinckel (2005 [1956]) ofereceu uma das mais significativas e influentes 

descrições do messianismo judaico, baseada basicamente na distinção entre os conceitos 

de “ungido” e “messias”. Para ele, enquanto o último denota invariavelmente uma figura 

escatológica, o primeiro aparece conectado normalmente a um rei temporal (Mowinckel, 

2005 [1956], p.5). Ele afirma que as concepções de reino e reinado típicas do antigo 

oriente próximo formaram a base da tradição israelita que deu formas particulares a estas 

mesmas concepções. No caso específico de Israel, a concepção de monarquia derivava da 
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ideologia real do antigo oriente próximo, mas foi reconfigurada à luz do Yavismo – a 

religião dos antigos israelitas, representada nas páginas do Antigo Testamento – e das 

tradições sobre a peregrinação dos israelitas pelo deserto. O papel do rei seria o de exercer 

a justiça divina – com o ideal e a realidade em tensão. O rei também adquire uma função 

sacerdotal, como mediador entre Deus e o povo (Mowinckel, 2005 [1956], p.61-75). 

 (Mowinckel, 2005 [1956], p.96-173) sugere que, em linhas gerais, estas 

concepções têm características idênticas ao ideal messiânico e lhe dão forma, mas não 

devem ser confundidas. Devido à constante tensão entre ideal e realidade, o ideal israelita 

da monarquia tinha desde o início um elemento de esperança futura. A seu ver, isto deve 

ser diferenciado do que se entende por “escatologia” e “messianismo”, porque não se 

refere necessariamente ao fim dos tempos, e não se baseia em uma transformação cósmica 

da realidade. A esperança se baseava na atuação de Yaveh, mas por meio de processos 

históricos humanos. 

 O conteúdo da esperança futura descrita por Mowinckel forma a base da 

escatologia e do messianismo judaicos, e aparece inicialmente conectado à restauração 

da dinastia de Davi. Isto ocorre, segundo Mowinckel (2005 [1956], p.20), porque o ideal 

messiânico como tal só passa a se desenvolver em Israel com o fim da monarquia. A tese 

de Mowinckel é, pois, composta por duas afirmações básicas. Em primeiro lugar, ele 

afirma que as concepções de monarquia na antiga ideologia real e no messianismo são 

idênticas em linhas gerais. Em segundo lugar, os textos bíblicos que informam a 

expectativa messiânica datam do período pós-exílico, quando a monarquia israelita não 

mais existia. A expectativa messiânica faria sentido apenas à luz da esperança de 

restauração nacional (Mowinckel, 2005 [1956], p.155). 

 Uma séria dificuldade metodológica na proposta de Mowinckel diz respeito a sua 

definição do messias como figura escatológica e a relação desta ideia com os textos 

bíblicos relevantes. Segundo Mowinckel, a distinção entre “ungido” e “messias” serve 

também como chave para determinar se uma determinada fonte é pré- ou pós-exílica. Para 

ele todos os textos genuinamente messiânicos são pós-exílicos, havendo ainda alguns 

poucos textos que foram posteriormente interpretados messianicamente que podem ser 

datados como pré-exílicos, mas não podem ser considerados estritamente messiânicos 

porque se referem ao rei histórico. Os textos messiânicos devem ser reconhecidos como 

tal apenas se forem pós-exílicos porque o messianismo pressupõe a queda da monarquia. 

A circularidade do argumento torna a metodologia de Mowinckel problemática. 
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 Uma proposta mais interessante do ponto de vista da relação entre ideologia 

política e a interpretação das fontes é a de Talmon (1992), que diferencia também entre o 

epíteto hebraico mashiach e o conceito de messianismo. Para ele, enquanto o primeiro 

denota um rei efetivamente no trono ou seu sucessor imediato, o segundo conceito assume 

um caráter progressivamente religioso e visionário que transcende a significação original 

do termo mashiach. Contudo, uma importante diferença entre Mowinckel e Talmon é que 

o ultimo argumenta que o fenômeno do messianismo judaico se desenvolve desde a 

fundação da monarquia bíblica, por volta do ano 1000 a.C., admitindo uma maior 

correlação entre a ideologia real do Israel antigo e o messianismo posterior. A diferença 

entre as propostas de Mowinckel e Talmon está centrada em como se configura a 

correlação entre o messianismo e o retrato bíblico da dinastia de Davi. Esta questão é 

extremamente significativa e deve ser explorada. 

 Os textos relevantes para a construção do messianismo no corpus bíblico não se 

limitam aos que contenham o termo mashiach. Diversos textos, como Gn. 49:10, Nm. 

24:17, e Is. 10:34-11:5, foram interpretados messianicamente por grupos diversos no 

judaísmo do Segundo Templo, com um nível significativo na coerência da interpretação, 

conforme apontado por Collins (1995) e (Broyles, 1997, p.23). A evidência sugere que a 

esperança messiânica se desenvolve no Antigo Testamento primariamente no eixo de 

tradições e textos que propõem a eleição divina da dinastia de Davi. A mais significativa 

passagem neste sentido é o oráculo do profeta Natã, encontrado em 2 Sm 7:4-179: 

 
4 E  naquela mesma noite, veio a palavra de Yavé a Natã, dizendo:  5 Vai e diz a 
meu servo Davi: Assim diz o SENHOR: Edificar-me-ás tu casa para minha 
habitação?  6 Porque não habitei em casa alguma desde o dia em que fiz subir os 
filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje; mas tenho andado em tenda e, em 
tabernáculo.  7 Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei 
alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apascentar o meu 
povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro?  8 Agora, 
pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz Yavé dos Exércitos: Tomei-te 
do rebanho, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, 
sobre Israel.  9 E fui contigo, por onde quer que andaste, removi os teus inimigos 
diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra.  10 
Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no 
seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, 
como antes,  11 desde o dia em que ordenei que  houvesse juízes sobre o meu 
povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos; também 
Yavé te faz saber que ele mesmo, Yavé, te fará casa.  12 Quando teus dias se 
cumprirem e descansares com teus pais, então, farei levantar depois de ti o teu 
descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.  13 Este edificará 

                                                 
9 Tradução do autor. 
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uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino.  14 
Eu lhe serei como pai, e ele me será como filho; se vier a transgredir, castigá-lo-
ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens.  15 Mas a minha 
misericórdia não o deixará, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti.  
16 Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu 
trono será estabelecido para sempre.  17 Segundo todas estas palavras e conforme 
toda esta visão, assim falou Natã a Davi. 

  

 A promessa feita a Davi de uma “casa” eterna formou a base ideológica da 

legitimação da dinastia davídica. Diversos textos do Antigo Testamento refletem esta 

promessa, dentre os quais podemos ressaltar os chamados “salmos reais” (Salmos 2, 18, 

20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132 e 144), que exaltam o monarca da linhagem de Davi. 

  A experiência histórica real dos israelitas sob a dinastia davídica frequentemente 

não refletiu a visão expressa pelos textos que aspiram por um rei ideal, que governaria o 

povo como um verdadeiro representante de Deus. As críticas tecidas aos monarcas 

davídicos nos textos proféticos (por exemplo, Is. 10:34-11:5), deixam claro que o ideal 

bíblico não era correspondido pelos descendentes de Davi que efetivamente governavam. 

 A queda da dinastia davídica com o desterro dos israelitas nas mãos do império 

da Babilônia em 586 a.C. exerceu forte impacto nas percepções ideológicas populares do 

status e eleição da casa de Davi. As narrativas históricas do Antigo Testamento, 

principalmente as tradições reunidas nos Livros dos Reis afirmam que a queda de Israel 

e sua monarquia se deu primariamente como resultado das falhas e pecados de seus 

líderes. 

 No período do Segundo Templo, os textos que legitimavam a eleição dos daviditas 

recebem uma interpretação profética, e são vistos como promessas divinas a respeito de 

um rei ideal que governaria o povo de forma perfeita no futuro.10 Os salmos, por exemplo, 

são muitas vezes interpretados como “profecia”, como no texto de Qumran 1QPsa 27:11 

(Broyles, 1997, p.23-25). Pelo seu foco no rei ideal cujo governo reflete o governo de 

Deus sobre seu povo, os salmos reais se mostram passíveis de receber uma interpretação 

messiânica. O conteúdo e linguagem exaltada destes salmos “fomentam uma esperança 

monárquica e davídica” (Sicre, 2000, p.176), uma esperança de vinda de um perfeito 

representante do reinado ideal de Davi. 

                                                 
10 Nem todos os judeus do período pós-exílico esperavam pela restauração da dinastia de Davi. Por 
exemplo, a extensão da influência da expectativa messiânica davídica nos cículos que produziram os livros 
dos Macabeus é debatida. Goldstein (1987, p.78-88) sugere que o autor de 1 Macabeus evitou os textos 
messianicos ou dinásticos porque os Asmoneus não pertenciam de fato à linha davídica. Esta posição é 
criticada por Collins (ibid.). 
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 Diversos outros textos ecoam a esperança da restauração plena da casa de Davi 

(Is. 11:1-9; Ez. 34 e 37; Mq. 5:1-3). Estes textos foram apropriados por diversos grupos 

no judaísmo antigo e embasaram a sua esperança messiânica. Em linhas gerais, portanto, 

vemos que a crença na eleição divina da dinastia de Davi constitui a matriz ideológica e 

textual comum do messianismo judaico. Isto explica a coerência que existe entre 

diferentes expectativas messiânicas. À luz desse elemento comum, resta ainda identificar 

os processos ideológicos por meio dos quais a diversidade de messianismos se 

configurou. 

 Talmon (1992, p.86-91) identifica dois padrões conceituais básicos, que ele chama 

de “messianismo utópico” e “messianismo restaurativo” (que em sua visão poderiam ser 

traçados de volta a tradições prístinas e independentes). Cada um destes perfis deriva de 

ênfases distintas dadas a diferentes textos da literatura bíblica. O messianismo utópico 

tende a focalizar em “textos prova” retirados dos Salmos e livros proféticos. A partir daí, 

vai também antecipar uma visão idílica do futuro, jamais experimentada por Israel ou 

outra nação. Já o messianismo restaurativo concebe a era vindoura segundo um Vorzeit 

histórico percebido como um protótipo idealizado. Nestas configurações de messiansimo, 

o conceito de “era vindoura” é concebido como uma era do passado projetada no futuro. 

Esta distinção é fundamental para a compreensão dos diferentes movimentos e tendências 

messiânicas no judaísmo primitivo, especialmente se abordada do ponto de vista da 

ideologia. 

Podemos correlacionar o conceito de ideologia proposto por Ricoeur que 

apresentamos acima – uma “ponte” com o momento fundador de um grupo – com os dois 

paradigmas de messianismo oferecidos por Talmon. Nesta perspectiva, o messianismo 

restaurativo se apropriaria ideologicamente do período da monarquia davídica como o 

evento inaugural cuja memória promove a coesão do grupo e constitui o alvo da esperança 

messiânica. Já o messianismo utópico seria caracterizado por uma reinterpretação criativa 

dos textos, muitas vezes aplicando-os a outros referentes históricos significativos para a 

comunidade (por exemplo, o “Mestre da Justiça” de Qumran). 

Gradualmente, a crítica tecida – principalmente pelos profetas – aos reis 

desembocou em uma expectativa de uma figura idealizada de um rei vindouro. A 

concretude das concepções iniciais de monarquia passa então a se tornar cada vez mais 

utópica e investida de características sobrenaturais e sobre-humanas. 

 A idealização progressiva do rei “ungido” da monarquia davídica teria como 

marco inicial a conquista de Jerusalém pelos Babilônios em 586 a.C. Impulsionada em 
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parte pelas expectativas proporcionadas por textos do período pré-exílico, a esperança 

messiânica permaneceu viva. Para alguns, ela pode ser encontrada nos textos referentes a 

Zorobabel, governador de Judá no período que segue o retorno do exílio em 539 a.C. 

Estes oráculos se encontram nos livros bíblicos de Ageu e Zacarias (cf. Ag. 2:20-23 e Zc. 

3:8; 4:1-4; 6:9-15).11 

 O estudo do messianismo, enquanto processo ideológico que afeta a produção e 

interpretação do discurso religioso, deve levar em conta essa progressão histórica, sem 

deixar de lado a questão das representações sociais do messianismo. Estas se originam no 

mesmo universo conceitual e discursivo da monarquia bíblica. Para Talmon, mashiach é 

originalmente uma noção sociopolítica que deve ser abordada primariamente à luz do 

contexto histórico e conceitual da instituição bíblica do reinado.12 Este caráter político 

“terreno” do conceito é importante para Talmon uma vez que manifestações posteriores 

do messianismo podem ser melhor avaliadas tendo em vista grupos constituídos que 

apresentam ao estudiosos um perfil social e religioso específico. Sendo assim, as noções 

de estrutura social e entidade sociorreligiosa definível são fundamentais para Talmon.13 

 A partir da figura histórica do rei, o messianismo se desenvolve, para Talmon 

(1992, p.82), em uma visão de um salvador super-humano que surgiria em um futuro 

distante e indeterminado. Ele vê este processo como ocorrendo em três etapas: do 

realismo histórico prevalente na era das monarquias, para uma conceptualização no 

período do Segundo Templo, culminando com a idealização do ungido após o ano 70 

d.C., quando o “Messias” ocupa o lugar principal como o inaugurador da era final da 

salvação universal.  

 Talmon (1992, p.83) afirma que há características chave dos estágios de realismo 

histórico e conceptualização. O estágio inicial é centrado no espaço, com uma orientação 

em direção a uma área geográfica definível, a saber, a “nação-estado” soberana do Israel 

bíblico na era dos reinos.14 O segundo estágio é centrado no tempo, deixando de lado os 

parâmetros geográficos em direção a um universalismo compreensivo. 

                                                 
11 Uma descrição detalhada do processo se encontra em Talmon (1992, p.79-115). 
12 Talmon tem cuidado em não traçar uma distinção anacronística entre conceitos “políticos” e “religiosos” 
no antigo Israel. Ele tem um objetivo específico em mente, a saber, seu propósito é o de contrabalancear a 
tendência de teologizar as noções de messias e messianismo em seu contexto bíblico. Seu propósito é 
ressaltar suas conotações políticas mais imediatas, levando em conta o contexto histórico daqueles que 
desenvolveram estes conceitos. 
13 Talmon (1992, p.81). Por esta razão, ele afirma ser fundamental observar uma comunidade socioreligiosa 
distinta como a de Qumran, e deixa de lado na sua investigação os chamados livros apócrifos e 
pseudepígrafos, uma vez que ele considera impossível identificar os grupos por trás destes textos. 
14 Pode-se levantar uma objeção ao uso de “nação-estado” com referência ao Israel antigo se seguirmos a 
argumentação de autores como Eric Hobsbawn, que sugerem que o conceito de nação é uma ideia da 
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Talmon reconhece que as configurações da ideia messiânica não se originam 

unicamente do ideal bíblico do rei ungido, mas de elementos mais gerais do universo 

conceitual dos antigos israelitas. As escrituras hebraicas formam o ponto de partida das 

concepções messiânicas. A ênfase distintiva dos diferentes grupos que defendem ideias 

messiânicas pode ser explicada como derivada de diferentes porções ou estratos do cânon 

bíblico, juntamente com fatores externos que afetaram cada grupo (Talmon, 1992, p.83-

84). 

 Talmon, assim como Horbury, propõe que o messianismo pode ser percebido 

antes e depois do exílio, embora os contornos da ideia tenham se delineado mais 

especificamente no período pós-exílico. É o elemento de continuidade entre as realidades 

pré- e pós- exílicas que permite a percepção da coerência entre as diferentes configurações 

do messianismo. 

 A visão de Mowinckel é problemática ao sugerir que o desenvolvimento do 

messianismo é inerentemente tardio. Esta visão se fundamenta principalmente na 

oposição radical traçada entre esperança futura (escatologia) e o reinado temporal de um 

rei contemporâneo.15 A proposta de Talmon faz mais jus às fontes ao identificar um 

crescimento das ideias messiânicas como intrínseco a contemporâneo à realidade da 

monarquia israelita. 

 Crescendo a partir de concepções comuns no o antigo oriente próximo de “unção” 

e monarquia, o messianismo pode ser visto como uma influência ideológica e 

sociocultural profunda na comunidade judaica do período do Segundo Templo. 

Literariamente, a tradição gira em torno primariamente das promessas feitas à dinastia de 

Davi (2 Sm. 7; Gn. 49:10), dos chamados Salmos reais e dos oráculos de salvação dos 

profetas. O caráter super-humano atribuído à figura do rei davídico, permitiu uma 

transformação e adaptação gradual das ideias messiânicas do judaísmo e cristianismo.16 

                                                 
modernidade. Para uma defesa da ideia de que nação é um conceito que remonta à antiguidade, ver 
Roshwald (2006). 
15 Mas a abordagem de chamada escola escandinava e do “Mito e Ritual” – às quais o próprio Mowinckel 
pertencia – que percebe o conceito de monarquia como intrinsecamente relacionado ao messianismo 
permite admitir que associações messiânicas remontem ao período das mais primitivas monarquias do 
antigo oriente próximo. 
16 Para Horbury (1998, p.6-7), o conceito de messianismo não se restringiria à vinda de um ser super-
humano no fim dos tempos, mas poderia ser aplicado também a líderes proeminentes esperado em um 
futuro próximo, sem conotações de “fim dos tempos” ou sobrenaturalismo. Portanto, questões por vezes 
tratadas sob a rubrica de ideologia real são vistas por Horbury como passíveis de ser estudadas sob a ótica 
do messianismo. Em sua visão, Zorobabel, João Hircanus, Bar Kokhba e Jesus seriam todos legítimos 
represntantes de fenômenos sociais que se podem caracterizar como “messianismo”. 
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À luz do fato que o desenvolvimento do conceito de messianismo ocorre segundo 

realidades históricas e sociais diversas, Talmon está correto em afirmar que isto não pode 

ter ocorrido de maneira linear. Mas a origem do messianismo do período do Segundo 

Templo com base no conteúdo dos próprios textos do Antigo Testamento, nos quais a 

ideia messiânica já se encontra presente mesmo que de forma incipiente, garante uma 

medida de coerência e uniformidade. 

Fica constatada aí, a importância de se observar a ideologia e a política como 

formas de construção do discurso religioso e da interpretação do texto sagrado. 

 

7. Referências  

 

AUROUX, S. A hiperlíngua e a externalidade da referência. In: Orlandi, E. P. (Org.). 
Gestos de leitura. Campinas: Editora da UNICAMP, 1994.  

BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995. 

BAKHTIN, M.; MEDVEDEV, P. N. Literature as Ideological Form (from The Formal 
Method in Literary Scholarship). In: Morris, P. (Org.). The Bakhtin Reader: 
Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and Voloshinov. London: Arnold, 2003, 
p.123-182. 

BASTIDE, R. Sociologia das mutações religiosas. In: Bastide, R. (Org.). O sagrado 
selvagem - e outros ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.111-126. 

BERGER, P. The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a 
Pluralist Age. Berlin / Boston: De Gruyter, 2014. 

_______ O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. São 
Paulo: Paulus, 2004. 

BROYLES, C. C. The Redeeming King: Psalm's 72 Contribution to the Messianic Ideal. 
In: Evans, C. A. e Flint, P. W. (Org.). Eschatology, Messianism, and the Dead Sea 
Scrolls. Grand Rapids: Eerdmans, 1997, p.23-40. (SDSSRL). 

CASSIRER, E. A Filosofia das Formas Simbólicas. Vol 1 - A Linguagem. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 

CHARLESWORTH, J. H. (Org.). Book title. Minneapolis: Fortress, 1992. 

_______ Introduction: Messianic Ideas in Early Judaism. In: Charlesworth, J. H., 
Lichtenberger, H., et al (Org.). Qumran-Messianism. Tübingen: Mohr Siebeck, 
1998, p.1-8. 

COLLINS, J. J. Messianism in the Maccabean Period. In: Neusner, J., Green, W. S., et 
al (Org.). Judaisms and their Messiahs at the Turn of the Christian Era. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987, p.97-109. 



26 
 

________ The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea Scrolls and Other 
Ancient Literature. New York: Doubleday, 1995 (ABRL). 

DIAS, L. F. Significação e forma lingüística na visão de Bakhtin. In: Brait, B. (Org.). 
Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1997, p.105-113. 

ELIADE, M. Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

FITZMYER, J. A. The One Who is to Come. Grand Rapids: Eerdmans, 2007. 

GERALDI, J. W. Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

GOLDSTEIN, J. A. How the Authors of 1 and 2 Maccabees Treated the 'Messianic' 
Promises. In: Neusner, J., Green, W. S., et al (Org.). Judaisms and their Messiahs 
at the Turn of the Christian Era. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 
p.69-96. 

HAY, C. Political Analysis: A Critical Introduction. New York: Palgrave, 2002. 

HERVIEU-LÉGER, D. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. 
Petrópolis: Vozes, 2008. 

HEYWOOD, A. Political Ideologies: An Introduction. New York: Palgrave, 2003. 

HORBURY, W. Jewish Messianism and the Cult of Christ. London: SCM Press, 1998. 

MAINGUENEAU, D. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2011. 

MCLELLAN, D. Ideology. Milton Keynes: Open University Press, 1995. 

MOWINCKEL, S. He that Cometh: The Messiah Concept in the Old Testament and 
Later Judaism. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2005 [1956]. 

PÊCHEUX, M. O Discurso: Estrutura ou Acontecimento? Campinas: Pontes, 1997. 

RICOEUR, P. Investigação de Critérios do Fenómeno Ideológico. In: (Org.). Do Texto 
a Acção: Ensaios de hermenêutica II. Porto: RÉS-Editora, 1989, p.303-310. 

_______ Hermenêutica e Ideologias. Petrópolis: Vozes, 2008. 

ROSHWALD, A. The Endurance of Nationalism. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006. 

SICRE, J. L. De Davi ao Messias: Textos básicos da esperança messiânica. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 

TALMON, S. The Concepts of Masiah and Messianism in Early Judaism. In: 
Charlesworth, J. H. (Org.). The Messiah: Developments in Early Judaism and 
Christianity. Minneapolis: Fortress Press, 1992, p.79-115. 

TEIXEIRA, F.; MENEZES, R. (Org.). Religião em Movimento: o Censo de 2010. 
Petrópolis: Vozes, 2013  

ZANDWAIS, A. Bakhtin/Voloshinov: condições de produção de Marxismo e filosofia 
da linguagem. In: Brait, B. (Org.). Bakhtin e o círculo. São Paulo: Contexto, 2009. 

 
 


