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A diversidade cultural em nosso mundo globalizado está presente até 

mesmo dentro das grandes metrópoles mundiais. Logo, qualquer tentativa 

de comunicar o Evangelho envolve um esforço em direção  a “outro mundo”, 

com particularidades, formas das mais distintas de encarar os fatos da vida. 

Compreender esta realidade é estar disposto a transpor a barreira da 

comunicação com respeito e, ao mesmo tempo, eficácia no discurso. Para 

tanto, precisamos lançar mão de ferramentas que nos ajudam nesta tarefa e a 

fenomenologia da religião tem se revelado como fundamental neste 

processo. 

 

Foi pensando nisso que o pastor e missionário presbiteriano Cácio 

Silva publicou o resultado de suas pesquisas neste livro, visando colaborar 

efetivamente na elucidação de fenômenos religiosos que nos auxiliam a 

compreender o significados dos questionamentos mais profundos de um 

povo para aplicação do ensino cristão com relevância. Apresenta a 

fenomenologia numa perspectiva antropológica e boa aplicabilidade, com 

exercícios e leituras complementares. Silva tem uma boa experiência na área 

                                             
1 Teólogo e pós graduando em Antropologia Intercultural pela UniEvangelica. 
Missionário e pesquisador entre os povos indígenas da Amazônia. 
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como professor, trabalha entre indígenas no Noroeste da Amazônica como 

linguista na produção de material didático e alfabetização na língua materna.  

 

Fenomenologia da Religião está dividido em onze capítulos, sendo 

os dois primeiros uma parte introdutória sobre fenomenologia, 

possibilidades de pesquisa e conceitos básicos; o capítulo três relaciona 

fenomenologia com teologia bíblica; dos capítulos quatro a oito, temos uma 

apresentação dos elementos que fazem parte do estudo da fenomenologia 

como sagrado e profano, símbolos, mito, rito e dogma; no capítulo nove uma 

breve apresentação do animismo; capítulo dez os perigo do sincretismo e o 

onze o desafio de aplicar o conhecimento bíblico ao resultado da pesquisa 

fenomenológica. A obra focaliza mais o contexto animista onde o autor está 

mais familiarizado. 

 

Introduz citando um ritual do Toré Xacriabá, indígenas que vivem 

no norte de Minas Gerais, lançando uma reflexão para o leitor de como 

reagiria diante desta manifestação religiosa. Afirma que existem ideias por 

trás de cada objeto e movimento de uma manifestação religiosa e que a tarefa 

da fenomenologia é encontrar o seu sentido para quem o pratica. Somente 

entendendo o povo podemos nos comunicar com inteligibilidade, portanto 

nossa tarefa passa pela compreensão de “complexos sistemas” da 

organização social de um grupo.  

 

Inicia o livro mencionando algumas áreas de pesquisa do fenômeno 

religioso. Cita as escolas histórico religiosas, onde o interesse era classificar 

as diversas manifestações e ser uma boa fonte comparativa. As escolas 

linguísticas, apresentando alguns métodos de estudos, fazendo analogias da 

língua com a religião. As escolas psicológicas, trazendo algumas 

contribuições, mas vendo o fenômeno religioso apenas como imagem da 

“psique humana”. As escolas sociológicas, propondo um estudo da religião a 

partir de sua função social. E por fim, as escolas antropológicas, divididas 

em três vertentes que tentam minimizar a religião como algo que faz a 

sociedade funcionar. A fenomenologia, se constitui, portanto, a forma mais 

apropriada para analisar o fenômeno religioso.  

 

Em seguida desenvolve uma introdução à fenomenologia da religião. 

Afirma que se propõe analisar a religiosidade de um povo a partir de suas 

manifestações, “do que se  mostra”. Enfatiza que o seu propósito é 

apresentar a fenomenologia como método de pesquisa e o objeto é a 

experiência religiosa. Cita alguns conceitos fundamentais utilizados  por esta 

escola como a eidética (busca da essência do significado para quem pratica) e 

a epoché (se desfazer de seus próprios conceitos). E os conceitos de ético e 

êmico, sendo a primeira a visão do observador sobre os fatos e a segunda a 
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visão de quem está sendo observado. Neste caso, aponta para a importância 

de termos uma visão êmica na pesquisa, já que se busca a compreensão de 

quem participa da manifestação religiosa. Há ainda conselhos práticos para a 

pesquisa. 

 

No capítulo 3 apresenta importância da relação da fenomenologia da 

religião com a teologia bíblica na contextualização da mensagem cristã. 

Afirma que a função da primeira é levantar os reais questionamentos de uma 

cultura e a segunda precisa apresentar as respostas com uma abordagem 

correta e eficiente.  

 

O autor afirma que é importante identificar como o povo entende e 

diferencia os elementos do seu cotidiano. Cita duas realidades: o sagrado e o 

profano. Um coisa é profana quando é terrena, material, real; o sagrado é 

definido como o oposto ou contrário, devido à sua abrangência e variedade. 

Esta compreensão ajuda a escapar das lentes ocidentais de natural e 

sobrenatural, sem aplicação para contextos animistas. Entre as categorias do 

sagrado estão as forças pessoais e impessoais. Destaca como pessoal o Ser 

Supremo, os Deuses Inferiores e os espíritos. As forças impessoais não tem 

personificação e pode ser para o bem ou para mal. Cita alguns elementos do 

sagrado como o objeto, os lugares, animais, cânticos e danças. Contudo é na 

manifestação do sagrado que se dá a experiência religiosa que pode ser 

teofânica (manifesto em forma humana) ou hierofânica (manifesto em 

objetos). Considera relevante ainda mencionar as lideranças sócio religiosas, 

especialmente no contexto indígena, que são: xamã, feiticeiro e bruxo. E 

encerra este capítulo alertando sobre a questão da dessacralização do 

universo do homem religioso e a importância de nossa pesquisa perceber em 

qual nível se encontra. 

 

Na busca pela compreensão do fenômeno religioso precisamos 

analisar as suas formas de expressão ou linguagens: o símbolo, o mito e rito. 

Dentre eles o símbolo está na base, pois sem ele não há mito, rito, 

comunicação religiosa. O símbolo nos leva a um “segundo sentido”, algo 

através do qual se deduz alguma coisa. Podem ser resultados de experiências 

ou analogias, onde pela simples natureza física de algum objeto ou animal ele 

se torne simbólico. Cita alguns símbolos universais como  o sol, a lua, a água, 

o céu, a terra, as plantas e as pedras, e suas respectivas características. 

Também classifica os deuses de acordo com sua habitação e representação 

simbólica. E por fim fala da funcionalidade do divino, que na verdade se 

constitui na “chave” do problema religioso. O povo o procura em busca de 

soluções para os principais problemas da vida, por isso é importante 

descobrir quais são as principais necessidades do povo.  
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Segundo o autor, o mito é uma história contata sobre a ação divina, 

não necessariamente verdadeira, que transmite conhecimentos culturais. 

Precisamos descobrir o seu significado “para o homem religioso e qual a sua 

função sociocultural” (p.84). Destaca o seu papel na fundamentação de 

características culturais do povo com base na ação divina. Os mitos são a 

porta de entrada do universo religioso numa perspectiva êmica, eles 

constroem e mantem a identidade de um grupo.  

 

O rito é o momento em que o símbolo e o mito são revelados por 

meio de gestos. O  rito é a materialização do mito, ou seja, o conhecimento 

mitológico manifesto nos rituais, a ideia divina expressa nos mitos são 

encenadas por meio dos ritos. Seu estudo passa por duas etapas, a percepção 

da forma e do significado. A forma é aquilo que aparece, a cena em si, porém 

o significado preciso ser descoberto. Os símbolos contidos na forma nos 

conduzirão à resposta. Pode-se chegar a resultados que nem mesmo o 

homem religioso se dá conta. A sua função social nos remeterá ao porquê de 

sua existência, o que nos dará uma noção de questões culturais  

fundamentais que devem ser levados em consideração no momento da  

resposta bíblica.  

 

O dogma é citado como a terceira linguagem, enquanto que no 

entendimento do leitor seria a quarta, tendo em vista que os símbolos foram 

citados como tal. Presente nas religiões letradas, não é manifestação religiosa 

do povo e sim uma leitura feita por algumas pessoas consideradas aptas para 

a tarefa. Isso acaba levando muitos a uma atitude descrita como 

“nominalismo religioso”, quando o sujeito não vive ou pratica o que acredita, 

suas crenças religiosas. 

 

O autor insere uma breve descrição do animismo, tendo em vista que 

usa vários exemplos de povos animistas. Crença que as coisas materiais são 

vivificadas pela ação de espíritos e com particularidades de acordo com o 

povo que a pratica. O que nos (ocidentais) parece curioso é que o mundo 

terreno convive com o divino naturalmente, embora haja a ideia de 

distinção; e este relacionamento está sempre em busca de favores. 

 

Cita ainda o sincretismo, definindo como uma mistura de crenças ou 

uma aceitação de várias crenças religiosas podendo se diferenciar por níveis 

de influência e fusão. Apresenta quatro possíveis níveis de sincretismo, suas 

causas e algumas sugestões práticas de como evitar esta realidade tão 

comum em diversos contextos. 

 

E encerra o desenvolvimento de sua obra nos conduzindo a refletir que de 

posse dos resultados da pesquisa fenomenológica temos “a faca e o queijo na 
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mão” para realizarmos a tarefa de comunicar o Evangelho. Onde o trabalho 

da fenomenologia acaba, se inicia o trabalho da contextualização da teologia 

bíblica, onde precisamos de muita orientação espiritual. Precisamos ter em 

mente que existem forças malignas permeando e influenciando a 

religiosidade  dos povos por séculos de existência. Cabe a nós, como 

missionários, discernir as necessidades mais latentes da alma e lhes 

apresentar uma resposta apropriada e suficiente. 

 

A história nos mostra que muitos erros foram cometidos no passado 

por falta de ferramentas adequadas para o trabalho missionário. Este livro 

revela a sensibilidade da força missionária com a religiosidade dos povos a 

quem servimos. A fenomenologia é uma viagem a um mundo misterioso, 

mas ao mesmo tempo fascinante, revelador das mais profundas questões da 

existência humana. Desvenda como o ser humano encontra respostas para 

suas necessidades e neste aspecto se conecta com o fazer missionário de 

revelar contextualmente a revelação bíblica 

 

Recomendo a leitura deste livro a todos que desejam comunicar o 

Evangelho seja qual for o contexto. Sem dúvidas que este livro nos ajudará 

no estudo da religiosidade de quem servimos, nos seus mais profundos 

significados.  Os exercícios, leituras complementares e estudos de caso, 

dando a sua obra um incomum caráter aplicativo, de capacitação. Lança mão 

dos recursos teóricos, mas não desenvolve uma pesquisa puramente voltada 

para o meio acadêmico, e sim para ser aplicada em diversos contextos. 

Portanto, consegue se aproximar mais da realidade vivenciada pelo 

missionário e dar contribuições bem relevantes para o trabalho missionário 

contemporâneo. 


