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Eu também quero construir uma teia sobre o vazio.
Rubem Alves11 	ALVES, Rubem. O poeta, o guerreiro, o profeta. Petrópolis: Vozes, 1992. p. 8.
Era uma vez...
Era uma vez um menino que morava no interior das Minas Gerais e tinha o sonho de ser pianista. Ele se chamava Rubem Azevedo Alves. Lamentavelmente, ele não tinha muito talento para música e as várias andanças que ele e sua família fizeram durante sua vida acabaram conduzindo-o a outros caminhos, tornando-o um mineiro muito peculiar: pensador brasileiro, teólogo, filósofo, cronista, psicanalista, crítico da educação, contador de estórias (do tempo em que ainda se permitia escrever assim: estória). Suas palavras já foram ouvidas e lidas por milhares de pessoas e seu pensamento adquiriu destaque principalmente entre os educadores. Rubem Alves esboçou uma proposta pedagógica em oposição aos moldes educacionais dominantes. Essa proposta defendia espaço para a inteligência criativa, a ênfase na sapiência, no respeito à integralidade de cada pessoa, no lúdico, no erótico e no poético22 	Como é perceptível em alguns de seus ensaios, como, por exemplo, em ALVES, Rubem. Estória de quem gosta de ensinar: o fim dos vestibulares. São Paulo: Ars Poética, 1995. 159p..
Rubem Alves foi um dos precursores da Teologia da Libertação latino-americana e um dos primeiros estudiosos a pensar a religião de forma interdisciplinar e a enfatizar o corpo como um dos pontos fundamentais para o fazer teológico. O pensamento teológico de Rubem Alves foi inovador em sua época e continua repercutindo no campo teológico, embora não se encontre mais limitado a ele. Desse modo, quando se discute a prática de ensino religioso nas escolas e todas as questões que ela ainda evoca sobre o conteúdo do ensino (história das religiões, ética e valores cíveis?) lançar um olhar sobre seu pensamento acerca da religião e do fenômeno religioso pode se tornar potencialmente promissor. Longe de responder quaisquer perguntas, o presente texto pretende apenas apresentar a compreensão de religião de Rubem Alves como uma contribuição possível para a reflexão acerca da prática do ensino religioso nas escolas, em consideração especial à Lei n. 9475, de 22 de julho de 1997, que assegura “o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil” e o veto de “quaisquer formas de proselitismo”.
Teia de significados, rede de símbolos...
Para Rubem Alves, o mundo humano é como a teia de uma aranha tecida sobre o vazio. É um mundo gerado pelas entranhas do corpo. É inventado. O mundo humano é um universo de significado criado a partir da relação que o ser humano estabelece com o seu meio e com as coisas a sua volta. Em outras palavras, a vida humana não se reduz ao pragmatismo, produzir para sobreviver, mas amplia-se até a esfera do sentido. O ser humano precisa de significados para viver. Ele procura um lugar em que ele possa se sentir ‘em casa’, um lugar que ele possa chamar de ‘lar’33 	ALVES, Rubem. O Suspiro dos Oprimidos. São Paulo: Paulus, 1999..
É em sua busca por significados que o ser humano criou a cultura. Para Rubem Alves, a cultura surge no processo que o ser humano realiza para transformar o mundo desconhecido e ameaçador num mundo conhecido, num lar. “A cultura, nome que se dá a esses mundos que os homens imaginam e constroem, só se inicia no momento em que o corpo deixa de dar ordens”44 	ALVES, Rubem. O que é religião?. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2005a. p. 20.. A cultura emerge da ineficácia da programação biológica do ser humano e da sua atitude valorativa em relação ao seu meio. Assim, a cultura surge como um universo de valores. A realidade humana é construída a partir de aspirações e emoções.
Criado o mundo da cultura, o ser humano passa a viver sob os princípios dos valores que sua relação com a natureza e com as coisas a sua volta evocou. É por isso que o ser humano é capaz das coisas mais diversas como se sacrificar e se rebelar por causa de um ideal, cometer suicídio, viver uma vida monástica, construir jardins e plantar árvores. O próprio corpo que recusou a natureza como ela se apresentou a ele e criou a cultura virou uma criação da própria cultura. “Os impulsos sexuais, os gostos alimentares, a sensibilidade olfativa, o ritmo biológico de acordar/adormecer deixaram há muito de se expressões naturais do corpo porque o corpo, ele mesmo foi transformado de entidade da natureza em criação da cultura”55 	ALVES, 2005a, p. 20..
O ser humano não vê o mundo a sua volta como um simples fato bruto, mas também como um fato possível de ser transformado. Ele vê as coisas como elas são e como elas podem ser66 	ALVES, Rubem. Variações sobre a vida e a morte ou o feitiço erótico-herético da teologia. São Paulo: Loyola, 2005b. p. 36-37.. Se os significados e os valores que ele aprende através da educação e da interação no universo cultural (simbólico) em que nasceu não suprem sua necessidade de sentido, o ser humano é capaz de projetar um mundo totalmente novo onde a sua vontade vigora. Não se trata de uma fuga da realidade, como Durkheim demonstrou em seu livro As formas elementares de vida religiosa (sob o qual o próprio Rubem se baseia) mas da faculdade humana de “conceber o ideal e de acrescentá-lo ao real”77 	DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989. p. 499.. É por causa dessa faculdade inata do ser humano, determinada pela capacidade imaginativa, que o discurso religioso emergirá das entranhas humanas e criará forma no mundo da linguagem, no mundo dos significados, no mundo humano.
A religião é um tipo especial de linguagem. Não difere das demais linguagens em sua origem. Igualmente como qualquer outra linguagem, foi criada pelo ser humano e todos seus símbolos guardam relação com a vida prática do ser humano, isto é, com as condições em prol de sua humanização e sobrevivência. A especificidade da religião nós encontramos no fato de representar a projeção e a universalização dos valores do ser humano (surgidos de seu tempo e de seu espaço), levados até as últimas fronteiras do universo.88 	ALVES, Rubem. El pueblo de Dios y la búsqueda de una nueva ordenación social. In: GUTIÉRREZ, Gustavo; ALVES, Rubem; ASSMANN, Hugo. Religión, ¿Instrumento de Liberación? Barcelona: Editorial Fontanella, 1973a. p. 132 (p. 111-146). Tradução própria.
O discurso religioso emerge no fracasso da cultura em fornecer uma ordem amorosa (ordo amoris) ao ser humano99 	ALVES, 2005a, p. 23.. Ora, a vida humana é marcada por tragédias e perdas: dor, solidão, injustiça, desigualdade, violência, morte. Pessoas transformam lares em fortalezas, evitam andar a noite nas ruas, lutam pelo sustento, choram seus mortos. A vida, onde o amor e o prazer possam reinar e onde as preocupações se desfazem em mediocridades, permanece sendo uma utopia: algo ‘sem-lugar’ na vida ordinária e habitada no recanto dos sonhos.
A cultura parece sofrer da mesma fraqueza de que sofrem os rituais mágicos: reconhecemos sua intenção, constatamos seu fracasso – e sobra apenas a esperança de que, de alguma forma, algum dia, a realidade se harmonize com o desejo. E, enquanto o desejo não se realiza, resta cantá-lo, dizê-lo, celebrá-lo, escrever-lhe poemas, compor-lhe sinfonias, anunciar-lhe celebrações e festivais. A realização da intenção da cultura se transfere então para a esfera dos símbolos.110 	ALVES, 2005a, p. 23.0
Para Rubem Alves, os símbolos são o núcleo da religião, pois eles carregam as sementes da esperança e do desejo humano por um universo que faça sentido e que corresponda aos anseios humanos. Sua consistência envolve a realização de tudo o que a imaginação possa criar e a certeza de que essas criações são possíveis. Testemunhas de coisas que ainda não nasceram, os símbolos despertam no ser humano o anseio e a certeza de que tais coisas venham a existir. Nesse sentido, os símbolos são a expressão da recusa e do protesto humanos em aceitar a realidade como ela se apresenta a ele111 	ALVES, 2005a, p. 24.1. “Em outras palavras: a religião é a forma simbólica com que se expressam as relações existenciais entre o ser humano e seu mundo. Não é naturalmente uma pura fantasia na mente do ser humano, mas expressa a situação real em que se seguirá até o final da história”112 	ALVES, Rubem. Religión: ¿Opio del Pueblo? In: GUTIÉRREZ, Gustavo; ALVES, Rubem; ASSMANN, Hugo. Religión, ¿Instrumento de Liberación? Barcelona: Editorial Fontanella, 1973b. p. 84 (p. 77-110). Tradução própria.2. Para Rubem Alves, a religião não é um devaneio humano, mas uma “tomada de consciência”113 	ALVES, 1973b, p. 82. Tradução própria.3. 
A tomada de consciência religiosa está enraizada na vida. Aquele que busca a verdade deverá dirigir a atenção, antes de nada, à vida. A interpretação da religião é, então, parecida com a interpretação dos sonhos. Os símbolos do sonho encerram sua verdade oculta. Em que consiste? Na relação entre aquele que sonha e sua própria situação vital. A religião, que é uma forma de sonho social, tem sua verdade igualmente oculta no conjunto dos elementos sociais, econômicos, históricos e existenciais que formam a situação humana.114 	ALVES, 1973b, p. 83. Tradução própria.4
Aqui é necessário entender a consciência religiosa, antes de tudo, como uma expressão da capacidade humana de estender os limites do real até os limites do possível, mais ainda, de projetar um ideal e de acrescentar este ideal na realidade (recuperando aqui a contribuição de Durkheim). Para Rubem Alves, a religião é a expressão máxima de projeção, de acréscimo (e, portanto) de antropologização da natureza. No entanto, longe de ser uma manifestação da essência humana (como entende Feuerbach), a religião deve sempre ser compreendida dentro de uma perspectiva histórica, i.e., a religião deve ser vista como uma expressão da relação que o ser humano estabelece com seu meio e como, a partir disso, ele constrói seus universos simbólicos e os mantém ao longo de sua trajetória. 
Em Rubem Alves, o termo ‘religião’ pode se referir tanto a uma experiência mística quanto a rede de símbolos que essa experiência mística evoca (embora a ênfase se concentre nesta última). A religião (enquanto experiência com o sagrado e mesmo enquanto sistema de crenças) é um universo simbólico que não tem a pretensão de explicar a realidade, mas de expressar aquilo que se encontra ausente. Os símbolos religiosos são os símbolos da ausência. A expressão da ausência está intimamente conectada com a produção de um universo de sentido, uma ordem amorosa. Isso significa que os símbolos religiosos possuem um valor existencial e é o contato do ser humano com aquilo que fornece o sentido da sua existência que compreende a experiência do sagrado. Quando “[...] tocamos nos símbolos em que nos dependuramos, o corpo inteiro estremece. E esse estremecer é a marca emocional/existencial da experiência do sagrado”115 	ALVES, 2005a, p. 26.5.
Nesse sentido, cabe ressaltar ainda que, mesmo quando Rubem Alves inclui a imaginação e o desejo no centro constitutivo da religião, ele não está reduzindo esta a uma dimensão individual e privada da vida humana. Em outras palavras, Rubem Alves não perde o caráter social em sua definição de religião. Ele deixa bem claro que o surgimento e a necessidade da religião está associada às estruturas históricas, sociais, econômicas e políticas que abarcam o universo cultural, no qual o ser humano transita.
Enfim, a religião é a portadora da esperança116 	ALVES, Rubem. O Enigma da Religião. 5. ed. Campinas: Papirus, 2006. p. 145.6 de uma transformação da realidade. Aquilo que o ser humano presencia em sua realidade hodierna (dor, sofrimento, miséria) é passageiro. Uma nova ordem será instaurada. Nesse sentido, a religião pode ser definida como “a proclamação da prioridade axiológica do coração sobre os fatos brutos da realidade. Ela é a recusa, por parte do homem, de ser digerido e assimilado ao mundo que o cerca, em nome de uma visão, de uma paixão, de um amor”117 	ALVES, 2006, p. 19. “A religião é a memória de uma unidade perdida e a nostalgia por um futuro de reconciliação. Por isto a religião pressupõe sempre, sob as camadas superficiais de felicidade e paz que ela proclama, um eu irreconciliado com o seu destino” (ALVES, 1975, p. 9).7. É por isto que a experiência da fé é fundamental na religião: “ter fé não é ver coisas que os outros não vêem, mas ver as coisas que todos vêem com outros olhos. Questão de perspectiva. ‘A fé’, observa Tillich, ‘não é a afirmação teórica de alguma coisa incerta. Ela é a aceitação existencial de algo que transcende a experiência ordinária’”118 	ALVES, 2006, p. 149.8.
Para pensar...
Pressupondo a compreensão de Rubem Alves da religião e a sua proposta pedagógica e a situação da prática do ensino religioso nas escolas brasileiras, poder-se-ia perguntar: que perspectivas se delineiam no horizonte do ensino religioso a partir da junção dessas idéias e do alvitre expresso nas diretrizes de sua prática? Não é possível (e nem é essa a pretensão) responder aqui essa pergunta, mas apontar que seria muito promissor se educadores e educadoras no ensino religioso considerassem, em sua prática, os símbolos religiosos, sob os quais as pessoas se penduram, seu caráter utópico, a esfera do desejo, o potencial criativo da consciência humana, os valores, a história (em sua universalidade e em sua particularidade) a sociedade, a cultura e a fé.


