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UMA ECONOMIA POLÍTICA DAS TROCAS SIMBÓLICAS: O SAGRADO, A 
CRENÇA, O SACRIFÍCIO E O DIVINO NO SERTÃO DE ALAGOAS. 

Jesana Batista Pereira1 

Walcler de Lima Mendes Júnior2 

1 LOUVAÇÃO 

Do alto de um trio elétrico com um conjunto musical e músicas com letras que falam de Jesus e ritmo do 

cancioneiro romântico popular, estilo Mastruz com Leite. Em outros momentos ao longo da procissão ritmo 

de frevo. Mais parece um carnaval sacralizado pelos símbolos rituais da igreja. Todos com fantasias de 

romeiros, pulando, dançando e andando ao mesmo tempo em que um helicóptero voando raso deixa cair 

pétalas de rosas vermelhas. “São as rosas do amor” que se ouve no refrão da música. Ritmo de Dôdô e Osmar 

embalando foliões em Cristo Senhor do Bonfim pelas ruas estreitas e ensolaradas na região serrana do sertão 

alagoano. E Pe. Sizo do trio elétrico advertindo “vocês ainda vão ver quem é Pe. Sizo”.  

Mata Grande, município de Alagoas recebe romeiros provenientes de vários Estados, principalmente do 

Nordeste. No centro da cidade localizado em sua parte alta, está sendo erguido o Santuário Teresiano. É 

erguido em colunas com 4 torres de escolta. Para o subsolo há duas entradas adjacentes. Em uma delas, ao 

descer uma rampa, se estende um longo corredor com balcão de vitrines e prateleiras com toda sorte de 

mercadorias religiosas: camisas, quadros, fitas, CD’S, DVD’S, Bíblias, Santinhos, Terços dos mais variados 

tipos, velas, fogos de artifício, etc. Na outra entrada para o subsolo as paredes são cobertas por placas de 

pedra sabão gravadas nas mesmas nomes de romeiros e benfeitores do Santuário. Dela se tem acesso a um 

grande salão onde se espalham por vários ângulos grandes imagens de Santos fechadas em caixas de vidro. 

Mais para o fundo uma grande extensão de parede acomoda uma infinidade de fotos de ex-votos. Em 

prateleiras que cobrem de cima a baixo uma parede se encontra as esculturas de partes do corpo que 
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receberam milagre. Em outras prateleiras de mesma extensão estão as vestimentas deixadas pelos ex-votos 

como cumprimento de promessa. O túmulo de Pe. Sizo já está pronto para quando ele morrer e fica ao fundo 

em lápide de mármore junto ao qual também está o de seu irmão, enterrado jovem por morte trágica. Como 

tudo parece sagrado naquele espaço, os romeiros circulam os túmulos e os tocam fazendo logo em seguida 

o nome do Pai. Em uma saleta reservada uma cadeira bispal vermelha com a imagem de Santa Teresinha ao 

fundo Pe. Sizo recebe seus “romeirinhos”, dá bênçãos e ouve as aflições dos que a ele vão se socorrer. No 

andar plano estende-se na entrada um altar onde os devotos põem suas velas a queimar. Em um salão mais 

adentro há um altar de onde Pe. Sizo oficializa suas rezas e cantos de louvor. No terceiro andar está sendo 

erguida uma gruta de tamanho natural onde ficará a imagem de Santa Teresinha.  

Afora a movimentação por ocasião da romaria do dia 17 de Maio quando houve a chegada da imagem de 

Nosso Senhor do Bonfim, todos os Domingos caravanas de romeiros de toda procedência chegam a Mata 

Grande para visitas, pagamento de promessas, aconselhamentos com Pe. Sizo. Desde a madrugada pode-se 

ver uma movimentação na cidade que em função de suas ruas estreitas e curtas, muitas são impedidas de 

transitar carros. Pelas linhas de fuga da cidade estendem-se em longas filas caminhões, ônibus, pau-de-arara, 

caminhonetas, motos, cavalos, jumentos. Os vendedores ambulantes expõem suas mercadorias de forma 

improvisada ao longo das ruas, junto aos feirantes permanentes da cidade. Nas próprias barracas dormem 

em redes estendidas em varais.  

Jovens, crianças e velhos se esquecem em gestos singulares expressando devoção, curiosidades, sofrimentos, 

encontros inauditos com amigos e familiares. 

2 DA ECONOMIA DAS TROCAS SIMBÓLICAS 

 Neste cenário, o sagrado, a crença, o sacrifício e o divino enredam formas de troca entre um poder 

transcendente que excede os desígnios dos acontecimentos terrenos e comanda a partir de senhas o destino 

daqueles que são convidados ou precisem decifrar o enigma para sobreviver à maquinaria perversa das 

moralidades, e um (des)poder dos sujeitos-viventes crentes e históricos imiscuído nas tramas invisíveis 

daquela maquinaria, onde os jogos de interesses individuais e de classe fadam esses sujeitos-viventes às 

mazelas do desengano.  Qual a moeda de troca? O sacrifício: 

“[...] Em sua forma mais elementar, o sacrifício repousa sobre a noção de troca: ofereço ao 
Outro algo que me é precioso para receber de volta do Outro algo que me é ainda mais vital 
(...). O próximo nível, ainda mais intrincado, é conceber o sacrifício como um gesto que não 
almeja diretamente alguma troca lucrativa com o Outro a quem sacrificamos: seu objetivo 
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mais básico é, antes, certificar que há algum Outro lá fora capaz de responder (ou não) a 
nossas súplicas sacrificiais. Mesmo se o Outro não conceder meu desejo, posso ao menos 
estar certo de que há um Outro que, talvez da próxima vez, responderá diferentemente: o 
mundo lá fora, inclusive todas as catástrofes que podem me acontecer, não é uma maquinaria 
cega sem sentido, mas um parceiro em um possível diálogo, de modo que até um resultado 
catastrófico deve ser lido como uma resposta significativa, não como um reino de cego acaso” 
(ZIZEK, 2013, p. 35). 

Mas além do sacrifício, o fenômeno religioso consiste em crenças. Nas searas da crença, os romeiros 

enquanto fieis preocupados com os outros tendem a lhes dizer o sentido da vida e dessa forma tornam-se 

prosélitos. Um proselitismo que eleva a esfera do sagrado a fonte dos recursos e dos poderes para se fazer 

frente aos perigos. Aquilo que recebem como graça daquela esfera é responsável pelas alegrias que sentem 

na participação no mundo do lado de cá3 

“[...] graças a Deus estou sendo romeiro de nossa senhora Santa Teresinha e sou bem 
abençoado, graças a deus sempre todos os domingos estou aqui com meu padrinho Sizo e 
nossa Senhora primeiramente com nosso Senhor Jesus Cristo que é quem nos salva a gente 
e nos socorre em todos os perigos e é por isso que a gente somos romeiro e somos bem felizes 
(SILVA, 2015). 

Chegar à fonte dos recursos divinos implica trajetórias diversas. No entanto, não é por obra do acaso que se 

chega à fonte, mesmo tendo se deparado com mediadores e a eles devotar confiança na intermediação com 

o divino, a principal força de atração vem do lado de lá, uma eleição, “um convidado para a messe do Senhor”. 

Encontrar um mediador é um sinal, uma senha, que facilita o percurso rumo à proteção divina.  E assim os 

elementos rituais entram na economia política das trocas simbólicas.  

“[...] Quem me levou primeiramente Nossa Senhora, né. Que a gente sempre ouviu falar que 
a gente pedindo com muita fé a gente consegue a felicidade e a cura. E ela cura mesmo de 
verdade. Então as pessoas falavam (...) disseram da hora da graça que Pe. Sizo tá pregando e 
é muito lindo essa hora da graça. Então eu procurei a rádio e até hoje eu assisto. Todos os 
domingos eu assisto a hora da graça (...)  Todos os domingos tô aqui no santuário .... sei que 
o Brasil inteiro tá conhecendo esse santuário (...) vem muita gente de fora. Muita gente é feliz 
(SILVA, 2015). 

O espaço oficioso do sagrado existe e é mantido graças à economia das promessas. É nele que o mediador 

oficializa a intermediação, derramando nos fiéis as bênçãos e graças que Jesus Cristo emana do céu. Pe. Sizo, 

com sua indumentária ciceriana, qual Pe. Cícero do Juazeiro é um padrinho Santo, que entre a terra e o céu, 

com a ajuda dos poderes de Santa Teresinha, canaliza para seus “romeirinhos” as graças consignadas por 

Jesus Cristo aos filhos de Eva. “Ajudar no santuário” é uma moeda de troca por uma graça solicitada em 

                                                           
3 Os dados etnográficos presentes neste trabalho são relativos a registros feitos por ocasião da Romaria ao Santuário 
Teresiano em Mata Grande no estado de Alagoas no dia 17 de Maio de 2015. 
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promessa. Caixas de papelão lacradas em forma de cofre, com retratos de Frei Damião, Pe. Cícero, Pe. Sizo e 

imagens de Santa Teresinha e ladeadas por mulheres vestidas em um avental vermelho escrito: RECEPÇÃO – 

Cenáculo Teresiano, se multiplicam em diversos pontos no labirinto do santuário. Espaço não só sagrado, 

mas também cultural, onde podemos ver as diversas e plurais formas da experiência humana do divino. Os 

beatos conseguem capitanear séquitos de seguidores e pagadores de promessas, em nítida mercantilização 

da metafísica. Mas, por outro lado, para não sermos tão categóricos e cáusticos, e tomando a perspectiva 

dos peregrinos, dos romeiros e de toda sorte de gentes, os beatos conseguem dar sustentação ao medo, à 

dor, à incerteza, à tristeza e à melancolia, ao desconhecido, ao invisível, à dificuldade de compreensão, ao 

desamparo, à história, tanto individual quanto coletiva.  

“[...] perdi um documento e fiz promessa a nossa senhora se encontrar o documento iria 
ajudar no santuário. Ela é milagrosa e cura. Muitas pessoas chega aqui na hora da graça, 
pessoas que tem o corpo muito aberto, entra as coisa ruim na pessoa e a pessoa cai no chão 
e Pe. Sizo chega, meu padrinho  chega e cura com a força divina, ele derramando as benção 
do céu, Jesus Cristo manda a benção do céu, ouve o pedido dele, e as pessoas ficam curadas 
e felizes com as graças que Jesus derrama a pedido de meu padrinho Sizo e o poder de nossa 
Senhora Teresinha. ( ....) Pe. Sizo pede com muita fé e é ouvido (....). Muita gente é protegido, 
graças a Deus ( ...). O Pai dá o poder aos Santos para eles interceder por nós  ( ...). Não falei 
ainda no meu carrinho que Nossa Senhora me abençoou pra mim todos os domingos está 
aqui (...)  com os poder do padrinho Sizo rezando. Ele falou para todos os romeiros: quando 
é uma hora da manhã eu estou acordado rezando por todos os meus romeiros, rezando por 
todo o mundo inteiro, pela paz e por todos que precisa da paz , que as pessoas siga o caminho 
de Deus deixa o caminho do mal que não leva a pessoa a felicidade. E eu estou aqui, venho 
com meu veículo, com duas, três pessoas, quatro, cinco, se não tiver ninguém eu venho, e 
meu carro é enfeitado, ando com o retrato de Nossa Senhora em cima do meu carro, coloco 
uma caixa de som bem aperreado colocando em cima, e venho a Mata Grande todo Domingo, 
mas tem uma peleja muito boa, colocar a caixa de som em cima da capota. E venho a minha 
romaria e graças a Deus sou feliz, passo o domingo feliz e a semana também graças a Deus, e 
a semana é curta, e quando não venho pra mim não foi domingo (SILVA, 2015). 

Em meio às gentes que frequentam o santuário, outros predestinados a beato, imiscuídos na multidão, 

oficializam penitências por graças conseguidas, tanto de cunho pessoal quanto para o povo que o procura. 

Foi o caso de um dos romeiros entrevistados, que vestia uma batina preta e usava um chapéu do mesmo 

estilo do de Pe. Cícero, preto com abas largas. Mesmo porque “o vestuário é para mostrar que está pagando 

penitência” (FRANCISCO DA SILVA, 2015). 

“[...] Venho trazendo muita graça que tenho conseguido, tanto pra mim quanto pro meu povo 
que chega em casa sempre, que eu sou curador e tenho essa penitência com idade de 15 anos 
( ...) e eu não sei nem agradecer por tudo que meu Jesus misericordioso e Santa Teresinha 
tem fazido comigo (FRANCISCO DA SILVA). 
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Este romeiro é curador e disse que trabalha só com as ordens de nosso Senhor Jesus, só não com o 

“espiriticismo”,  “essas coisas não é comigo, só com o Senhor Jesus”. Relatou que faz cura desde os 15 anos 

e que essa graça ele recebeu ainda no ventre de sua mãe. Pediu forças a Frei Damião e esse lhe passou as 

penitências para cumprir e poder ajudar o povo: jejuar duas vezes por semana e continuar pedindo a Deus 

por aquele povo que chegava a sua casa. Tabus e condutas de evitamento caracterizam o sagrado.  O sucesso 

dos Profetas, e porque não dos beatos, deve-se ao fato de serem autóctones, eloquentes, e pregarem 

dogmas e práticas ao mesmo tempo simples e espetaculares (LABURTHE-TOLRA, 1997).  

“[...] Eu não quero a doação de ninguém. Deus me explicou-me as vezes alguém deixa alguma 
coisa mas não pra eu dizer assim não vou curar interessado no dinheiro interessado naquela 
graça que a pessoa vai receber (FRANCISCO DA SILVA). 

Capitalizar a graça então para este romeiro/curador é roubar de Deus ou ser seu atravessador. E isto ele não 

quer, mesmo porque foi Deus Quem o explicou. Da perspectiva de um beato predestinado desde o ventre 

da mãe, como é o caso de Francisco da Silva (2015), a prática implementada por Pe. Sizo de recolher 

assinaturas e designar atribuições para aqueles que se candidatam a padrinhos de uma imagem comprada 

para compor o cenário de Santos do santuário, pode ser vista como uma pedagogia para provedor: 

“[...] Sempre dia de sábado agente tamos aqui e eu sô padrinho da imagem e hoje vim trazer 
minha atribuição. (QUAL IMAGEM? - não se lembrava, e perguntou a um transeunte no 
corredor de souvenirs) - Senhor do Bonfim. (QUANDO É PADRINHO FAZ O QUE?) Dá uma 
doação né. Quando agente assina pra ser padrinho agente temos que guardar aquela 
atribuição pra naquele dia trazer. (QUANTO?) Cem reais. Pega uma camizinha (diga-se camisa 
hering com estampa de Santa Teresinha) de lembrança e dá os cem reais. E não é dinheiro 
porque a glória que agente recebe não é dinheiro (FRANCISCO DA SILVA, 2015).  

Toda imagem comprada com a ajuda dos romeiros/padrinhos, segundo a gestão do santuário implementada 

por Pe. Sizo, é encaminhada ao santuário com procissão que sai de um posto de gasolina situado na entrada 

da cidade de Mata Grande o qual comporta a multidão que se aglutina na medida em que existe um campo 

livre à frente do mesmo passível de acomodar todas as movimentações que o ensejo comtempla, desde a 

concentração das pessoas em frente a um palanque de onde Pe. Sizo oficializa suas bênçãos e encaminha os 

passos e sentidos da procissão, até o lugar onde um helicóptero pousa entre uma subida e outras para jogar 

na altura do santuário pétalas de rosas vermelhas como sinal do amor. 

Pe. Sizo, como beato, provedor, padrinho e “catequista do sertão” – como se autodenomina – tem seu lugar 

próprio no imaginário de seus “romeirinhos”: 
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“[...] Ele celebrava missa no Xingó, minha irmã ia. Eu nunca fui no Xingó, mas depois ele veio 
pra’qui e eu fiquei vindo visitar ele (...). Eu gosto do Pe. Sizo porque ele é um homem muito 
simples, bom de viajar com agente, uma pessoa de Deus (DAMASCENO), 2015). 

“[...] Ele é um padre muito bom, muito maravilhoso, muito feitor de benfeituria pelas pessoas 
de Deuzu É um padre guiado pelo padre Cícero Romão que é nosso padre conselheiro de fé” 
(PORFÍRIO, 2015). 

“[...] Eu tenho o padrinho Sizo como meu padrinho Cícero e meu padrinho Damião. Eu pego 
com eles porque eu me valho deles e sou valida. Quando eu tô aperriada eu saio de casa 
venho pra’qui ele reza neu, eu fico boa, não fico boa de uma vez, sabe, mas graças a Deus a 
minha saúde só tá na igreja (DAMASCENO, 2015). 

“[...] Olha o Pe. Sizo ele é um padre diferente dos outros (...). ele é igual ao padre Cícero, ele 
é um padre igual ao meu padrinho Damião, entendeu? Eu vejo ele assim. Porque ele é um 
padre de muito respeito, até as reza dele são diferente, todo mundo reza com ele, ninguém 
tem preguiça de rezar, eu admiro muito ele, se tem uma pessoa assim ó ele já reclama. Então 
hoje eu acho que ele tá no lugar de Pe. Cícero de meu padrinho Damião. Ele é um pregador 
mesmo, honesto, sincero, eu não tenho mais outra coisa que eu posso falar (VIEIRA DOS 
SANTOS, 2015). 

O lugar ocupado por Pe. Sizo no imaginário de seus “romeirinhos” é situado pelos atributos de homem 

simples; pessoa de Deus; boa companhia para viajar nas romarias; ser maravilhoso; benfeitor; guiado pelo 

Pe. Cícero Romão; ser igual ao padrinho Damião; ser diferente dos outros, mas igual ao Pe. Cícero; ser um 

padre de muito respeito; ter reza diferente; estar no lugar de Pe. Cícero e padrinho Damião; ser pregador 

honesto e sincero.  

Pe. Sizo, como fica evidente pela fala dos romeiros, está para Pe. Cícero, assim como para Frei Damião, na 

mesma envergadura de provedor, padrinho, benfeitor e pessoa de Deus, como assim aqueles se situam no 

imaginário das gentes do sertão. Estas gentes estabelecem suas práticas sociais e culturais a partir das 

imagens que constroem de seus “padrinhos”. Escolhidos padrinhos justamente porque comungam do 

mesmo ethos e se apresentam a partir de uma mesma estética. Se se pode identificar o signo romeiro, 

também se pode identificar o signo beato/provedor/padrinho. Signo complexo, pois agrega em um só 

processo semântico as condições para figurarem no posto que ocupam: a condição social de beato; o poder 

político e divino de prover e a expectativa de afeto, proteção e amparo dos padrinhos.  

No que tange às graças alcançadas, muito se dá por elas. O circuito de reciprocidade que é inaugurado pela 

dor, pelo sofrimento, pela doença, pela perturbação, pela desordem moral, se retroalimenta no 

cumprimento da promessa, e neste caminho, da terra para o céu, o “dom” passa pelo intermediário, que 

garante a eficácia do pedido uma vez dotado de poderes celestes e representantes dos mesmos aqui no chão 

torrão – o beato/provedor/padrinho e o lugar oficioso da crença. Da perspectiva da dimensão cultural do 
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homem crente e da economia das graças alcançadas, aqueles infortúnios são negociados pelo preço, por 

exemplo, de cem reais distribuídos na compra de uma caixa de fogos, um maço de velas e a imagem de Santa 

Terezinha. O troco4 vai para ajudar o santuário: 

“[...] Vim só hoje para a romaria (...). Vim pagar minhas promessas. (A SENHORA FEZ 
PROMESSA PARA QUE?) Para ficar boa de um incômodo que senti. Uma dor que sentia nessa 
perna quase que não podia andar. Fui no médico, fui na reza e não encontrei né, ai prometi a 
Santa Teresinha, pedi uma benção né, e alcancei a graça e vim pagar hoje (...). Prometi uma 
caixa de fogos, um maço de velas, di cem reais e o restante deixar no santuário. É a ajuda de 
Santa Terezinha. Trouxe cem reais: 50 a imagem de Santa Terezinha, o maço de velas e os 
fogos, e o restante para o santuário, para ajudar o santuário porque não podia com mais. 
(RICARDO DOS SANTOS, 2015) 

De toda sorte, também os infortúnios que a doença traz são interpretados como tendo uma origem e, chegar 

ao alívio do infortúnio significa ter recebido a graça ou do esclarecimento das origens do infortúnio ou do 

esclarecimento de que a paciência é a mentora para o alcance do estado de suportabilidade na espera pelo 

esclarecimento do infortúnio: 

“[...] Porque tenho pressão alta, tenho fraqueza tenho tudo porque tenho fastio 
(DAMASCENO, 2015). 

(QUANDO A SENHORA VEM AQUI ALIVIA?) “[...] Não alivia não, não tem comida boa para eu, 
eu passo com aqueles pouquinho de comida. Como uma coisa quando não quero aquela 
como outra e assim vou passando, com as graças de Deus (DAMASCENO,2015).  

“[...] há uns 5 anos eu fui no médico eu tinha um quemor muito grande que parecia que saía 
fogo de dentro do meu estômago. Eu tinha que ficar de boca aberta senão eu me queimava 
lá dentro. Diz o médico que era uma gastrite crônica. Então eu fiz uma promessa,  se madrinha 
Teresinha for servida de’u ficar boa eu ia pras missão vestida nessa roupa. E desde pouco 
tempo eu fiquei boa. Não sei pra onde foi mais o quemor dentro de mim e eu não tenho 
gastrite há muitos anos. Então eu já tive muitas graças por madre Santa de Teresinha. 
Primeiramente Jesus Cristo intercedido por ela. Fiquei boa (SANTOS, 2015). 

No cômputo das graças solicitadas para o alívio dos infortúnios da doença, a desordem moral não deixa de 

ser uma doença, não no sentido fisiológico ou psicológico, mas no sentido do não cumprimento da justiça 

social. Esta desordem afeta tanto o sentido heroico consignado à trajetória individual daqueles que se 

identificam como pertencentes aos pobres desprovidos de poder e voz, quanto a expectativa de 

                                                           
4 Diga-se de passagem, os fogos, as velas, as imagens ou quaisquer outros inúmeros produtos relacionados 
aos símbolos sagrados se encontram a venda na loja de souvenires que ocupa todo um corredor no subsolo 
do santuário, com prateleiras, balcões, televisores acoplados no teto transmitindo imagens dos vários 
ambientes do santuário e quadros com estampas de santos, expostos qual um empório de múltiplas 
mercadorias a deixar o consumidor embebido nas apelações visuais e funcionais dos dísticos sagrados. 
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funcionamento do poder estatudinário de, através de seus aparatos de controle conseguir estabelecer a 

verdade dos fatos a expensas do jogo de interesses individuais: 

“[...] Outro dia meu filho foi trabalhar em Brasília e ele foi acusado de estupro e era com uma 
filha de tenente de Brasília. Então eles fizeram uma armadilha e prenderam meu filho (...). Eu 
sou pobre, ninguém me ajudou (...). Uma mãe desesperada atrás de salvar o filho e ela não 
tinha condição de salvar porque não tinha recurso. Então quando foi um dia eu saí de minha 
casa desesperada e eu pensei eu saí dizendo meu Deus eu não tenho mais ninguém aqui na 
terra não tenho mais a quem recorrer só Jesus Cristo madrinha Santa Teresinha nossa 
Senhora que seja servida que meu filho saia daquele lugar que ele não deve ele não devia 
nada (...).  Eu fiz essa promessa eu pedi a ela: minha madrinha santa Teresinha interceda Jesus 
Cristo que meu filho saia daquele lugar que eu vou rezar uma novena com foguete e vela e 
eu vou oferecer a senhora com todo o leilão que eu fizer eu deposito todo na igreja (...). 
Depois que eu fiz a promessa não foi trinta dias (...) o promotor chegou um oficial de justiça 
e falou pro delegado: joga esse rapaz na rua porque não tem prova nenhuma contra ele, bota 
o rapaz pra trabalhar, mas ele falou assim mas eu trabalho é a noite, mas não tem problema 
saia do seu trabalho venha pra casa. E aí Madre Teresinha intercedeu Jesus Cristo e ela me 
fez esse milagre. Eu tenho vários, vários milagres que ela faz” (SANTOS, 2015). 

É de uma perspectiva contraditória sobre a crença que o signo romeiro/beato pode ser compreendido. Para 

o romeiro existe, em condição de pacífica contradição, um verdadeiro sentido em outro lugar. Ainda que 

esse sentido necessite de elementos profanos e vulgares para reforçar esse laço com o sagrado: o 

padre/padrinho/provedor admirado por sua beleza física; os detalhes de seda e cetim dos manequins e da 

decoração do templo; as imagens e souvenires expostos na loja de forma bem visível que são compradas 

para reforçar o quanto se crê no invisível.  

3 UMA METAFÍSICA CAPITALIZADA 

Quase sempre rogamos aos nossos sistemas de interpretação que iluminem os caminhos que devemos trilhar 

para que nossos alteres possam ser compreendidos de maneira mais ou menos eloquentes, de acordo, quer 

creiamos ou não, com os ditames das últimas iluminações que podemos encontrar nos fazedores de teorias. 

Platão em tempos de modernidade burguesa é rasurado pela capitalização do “mundo das ideias” marcando 

essa capitalização itinerários perversos de exploração do homem crente. O desencanto teleológico de Marx 

anuncia o fim dos grandes discursos fundadores, estes por sua vez se fragmentam em miríades de apelações 

discursivas que reinventam a luta de classes em nome do divino.  A crônica da morte anunciada de Nietzsche 

evidencia o fortalecimento da ideia de “homem” do cristianismo desembocando nas mais reverberantes 

atitudes de intolerância religiosa. Religião como manifestação do pensamento e uma modalidade do mesmo 

na ecologia humana dos modos de produção de sentidos e signos.  
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Na economia das trocas simbólicas, na ecologia do signo romeiros, consomem-se graças alcançadas, 

sacrifícios, alívio de fastios, curas, milagres, achados que estavam perdidos, felicidade, devoção, bênçãos, 

volta de filho pródigo, liderança, em cenário profano e sagrado; arcaico e moderno; rural e urbano; com 

pobres e ricos; analfabetos e letrados; brancos e pretos; e nada disso instaura paradoxalidades, pois “habitar 

no amor divino não precisa de proibições” (ZIZEK, 2013 ).  A única proibição reduz a impossibilidade de dizer 

não. O lugar do herege, do gentio, do pagão é ser trazido a qualquer preço para o espaço desse “amor divino”, 

ser subjugado a esse Deus único, custe o que custar, a ferro e fogo. A violência em nome de Deus ou da 

utopia revolucionaria é justificada pela certeza no grande Outro.  
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